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APRESENTAÇÃO

O presente documento configura-se nas Estratégias de Ação (Produto 03) - versão final do município de
Guarapuava com ênfase na questão habitacional, parte integrante do Plano Local de Habitação de Interesse
Social, conforme contrato nº 021/2010 firmado entre a Prefeitura Municipal de Guarapuava e a empresa
Ecotécnica Tecnologia e Consultoria Ltda., em consonância com o Manual de Contratação e Execução do
Ministério das Cidades, com o Manual de Apresentação de Propostas da Ação Apoio à Elaboração de Planos
Locais de Habitação de Interesse Social, com o Termo de Referência Municipal e demais legislações aplicáveis.
O PLHIS de Guarapuava tem como intuito principal a síntese da caracterização do setor habitacional, com base
no diagnóstico elaborado anteriormente, para estabelecimento de programas e ações específicas que viabilizem
a produção de novas moradias, realocações de habitações em áreas de risco e áreas de preservação
permanente, bem como a regularização fundiária no território do município.
O capítulo 1 e capítulo 2 discorrem, respectivamente, sobre a introdução e uma breve síntese do diagnóstico.
O capítulo 3 apresenta os princípios, diretrizes e objetivos que norteiam o PLHIS de Guarapuava e no
capítulo seguinte são apresentadas as estratégias de Ação para sua implementação. No capítulo 5 têm-se as
ações condicionantes para impulsionar a execução na íntegra dos programas habitacionais dispostos no
capítulo 6. Já no capítulo 7 explana-se sobre as metas e indicadores para os programas e ações do Plano e no
capítulo 8 as formas de monitoramento e avaliação. Por fim, discorre-se no capítulo 9 os recursos e
investimentos necessários para a implementação do PLHIS de Guarapuava e no capítulo 10 tem-se as
possíveis fontes de financiamento existentes nas esferas de governo para o setor habitacional.
Cabe ressaltar que todo o conteúdo está baseado em normas técnicas e legais pertinentes, para que de forma
participativa e democrática conclua-se o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Guarapuava, mediante
o estabelecimento de diretrizes, metas e ações para que a questão habitacional de interesse social do município
seja solucionada com êxito.
E ainda, consta no final do documento a Minuta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a Política Municipal de
Habitação de Guarapuava que deverá ser apreciado e aprovado pelo Núcleo de Acompanhamento do PLHIS e
pelo poder legislativo posteriormente.
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1 INTRODUÇÃO
A questão da problemática habitacional no Brasil teve seu início na metade do século XX, período em que as
cidades brasileiras sofreram o reflexo do êxodo rural, tendo que absorver uma grande porção da população que
saía dos campos em direção aos centros urbanos à procura de melhores condições. Porém, tal fato resultou em
um agravamento de vários aspectos sociais das grandes cidades.
A absorção desordenada de uma grande quantidade de pessoas gerou desequilíbrios que atrelados a problemas
econômicos, sociais, políticos e ao rápido processo de urbanização, resultou na formação de um mercado de
terras seletivo que inevitavelmente geram espaços urbanos segregados, déficit de moradias, existência de
ocupações irregulares, não raramente em áreas de risco. Dentro dessa conjuntura, a população de baixa renda
sofre reflexos diretos, que agridem princípios básicos reservados a todos os cidadãos como, por exemplo, a que
preserva a garantia e o direito à moradia digna, aos serviços públicos tornando-se necessária uma preocupação
maior com o desenvolvimento de Políticas Habitacionais para que se tenha um olhar mais intenso e reflexivo
sobre essa questão.
Atualmente, mais de 80% da população brasileira reside em cidades, sendo, portanto, imperativo enfatizar a
questão habitacional nas políticas habitacionais e demais legislações urbanas, que devem ser vistas e
construídas como soluções negociadas e pactuadas pela sociedade local e seus diversos segmentos.
A Constituição Federal de 1988 iniciou novo entendimento de política habitacional, com maior responsabilidade
por parte do município na sua implementação, promovendo a descentralização administrativa. No ano de 2001
constituiu-se o Estatuto da Cidade - Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 – (BRASIL, 2001), importante
instrumento que regulamenta o capítulo de política urbana presente na Constituição Federal acima mencionada.
Apresentou como inovações, normatizar e induzir as formas de ocupação do solo, maior participação da
população em todo o processo para que ocorra de forma democrática e ampliação das possibilidades de
regularização das posses urbanas. Em 2003 criou-se o Ministério das Cidades e recentemente o Sistema
Nacional de Habitação (SNH), que se propõem a articular as ações e recursos humanos em compromisso a
enfrentar o problema habitacional, estando dentro do âmbito desse sistema, o Fundo Nacional de Interesse
Social.
Para aderirem ao SNH e terem acesso ao fundo, os municípios precisam criar e aprimorar seu quadro normativo
tendo como referência o Estatuto da Cidade e seus instrumentos, em concordância com as diretrizes
estabelecidas pelo Plano Diretor, através do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).
A questão habitacional de um município é o resultado de complexas inter-relações sociais, econômicas,
culturais, políticas de diferentes escalas e intensidades e que, geralmente, superam a capacidade do poder
municipal em intervir satisfatoriamente na resolução desses problemas. A falta de uma Política Habitacional
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claramente definida pelos municípios brasileiros está na base da dificuldade de uma ação planejada na solução
do problema habitacional urbano. Portanto, desenvolver uma Política Habitacional Municipal significa tratar a
questão de moradia na centralidade da administração pública.
A legislação garante ao cidadão a função social da propriedade, em especial da propriedade urbana, o direito a
cidade sustentável, a moradia digna com acesso a terra urbana, direito ao transporte e aos serviços públicos, o
direito a infraestrutura urbana, ao trabalho, ao lazer e a cultura.
Para tanto, o município de Guarapuava desenvolveu seu Plano Local de Habitação de Interesse Social, cujos
princípios, diretrizes, objetivos e ações condicionantes estão descritos na seqüência, com base no diagnóstico
elaborado sobre a problemática habitacional do município, realização de reuniões técnicas, oficinas,
levantamentos de campo, aplicação de questionários e seminários. A partir disso também foi possível o
estabelecimento das linhas programáticas, que contemplam em linhas gerais para urbanização, produção e
melhoria das moradias, assistência técnica e desenvolvimento institucional, das quais se originaram a definição
dos Programas e Ações Estratégicas, com os respectivos investimentos necessários.
O documento a seguir, demonstra os caminhos e etapas a serem seguidos pela administração pública, de modo
a facilitar o ordenamento das tomadas de decisões a fim de equacionar a questão da moradia em Guarapuava.

ETAPA 3 – Estratégias de Ação – Versão Final
2

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

2 SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
Neste item, estão apresentadas as principais problemáticas analisadas durante todo o diagnóstico elaborado.
É importante salientar que o déficit habitacional quantitativo e qualitativo foi levantado de acordo com pesquisas
da FJP (2005), corrigidas com o índice de crescimento anual de 0,88% (IPARDES, 2000), e as ocupações em
Áreas de Preservação Permanente e em áreas de inundação do Rio Cascavel foram diagnosticadas pela
consultoria por meio de estudos, da sobreposição de fotografias aéreas, imagens de satélite e visitas in loco.
Frente ao diagnóstico realizado, e ressaltando que o plano prioriza as famílias que possuem rendimento de até
três salários mínimos, verificou-se que 4.460 famílias necessitavam de novas moradias no ano 2000 (Tabela 1),
no entanto, considerando o crescimento populacional, tem-se atualmente um déficit habitacional quantitativo de
4.861 moradias (FJP, 2005).
TABELA 1: DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS
ATÉ 3 SALÁRIOS

SITUAÇÕES

2000

2010

Improvisado

130***

142

Coabitação

2.171

2.366

Rústico ou precário

267***

291

Alugados até 03 salários mínimos*

1.892

2.062

Total

4.460

4.861

Fonte: FJP (2005)

NOTA:
* Número de famílias urbanas com renda familiar de até três salários mínimos que moram em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que
despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel
**Neste número foram incluídos as unidades em situação de coabitação na área urbana (237) e em área rural (142), pelo fato de que as áreas
denominadas rurais pela FJP (2005) têm características semelhantes às famílias conviventes na faixa salarial de 3 a 5 s.m.
*** Foram inclusos as unidades improvisadas e rústicas ou precárias da área rural.

Ainda, através do levantamento em campo foi quantificado o número de moradias existentes nos assentamentos
precários no município identificando o déficit quantitativo (novas moradias) nestas áreas, contabilizando 538
moradias precárias além das ocupações em APP e área de risco que abrangem 943 moradias, totalizando 1.481
moradias do total de 2.020 moradias existentes, como pode ser observado no Quadro 1 apresentado na
seqüência. Desta forma, definiu-se o valor do déficit habitacional para Guarapuava de 4.861 moradias (FJP
incluindo dados de moradias alugadas) estando neste panorama aquelas localizadas nos assentamentos
precários (2.020), as quais serão priorizadas as intervenções nas estratégias de ação do PLHIS.
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Ainda, no contingente das necessidades habitacionais existentes em Guarapuava tem-se também o déficit
qualitativo, ou seja, aquelas moradias que carecem de melhorias. Assim, a Tabela 2 organiza a quantidade de
moradias comprometidas de acordo com a tipologia de inadequação para o ano 2010 (FJP, 2005) de acordo
com o crescimento populacional.
TABELA 2: DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS – 2010.
ADENSAMENTO EXCESSIVO
MORADIAS SEM
INADEQUAÇÃO
BANHEIRO
FUNDIÁRIA
2.202

4.731

CARÊNCIA DE
INFRAESTRUTURA

2.975

11.996

Fonte: FJP, 2005. Atualização ECOTÉCNICA, 2011.
Nota:
Adensamento excessivo: domicílio apresenta um número médio de moradores superior a três por dormitório. O número de dormitórios corresponde ao total
de cômodos;
Carência de Infraestrutura: Aqueles que não dispunham de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação, rede elétrica, rede geral de
abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo;
Moradias sem banheiro: Domicílio que não dispunha de banheiro ou sanitário de uso exclusivo do domicílio;
Inadequação Fundiária: Casos em que pelo menos um dos moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui total ou parcialmente, o
terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que aquela se localiza.

Através do levantamento de campo efetuado pela equipe da Consultoria também foram identificados nos
assentamentos precários as moradias que necessitam de melhorias, estimando o déficit qualitativo nestas áreas
do município. Assim, totalizou-se 493 moradias, como pode ser observado no Quadro 1 na seqüência do
documento. Estas serão utilizadas posteriormente como referência para o cálculo estimado dos recursos
necessários para solucionar o déficit qualitativo por retratar melhor a realidade local, e entendendo muitas vezes,
que uma moradia pode estar enquadrada em mais de um indicador que a caracterize como inadequada.
Complementando ainda, de acordo com o levantamento realizado nos 24 assentamentos precários existentes no
município, tem-se 2.020 moradias instaladas nestas áreas, sendo que 1.490 estão localizadas no distrito sede
entre os 20 assentamentos precários. Destas, 927 encontram-se em áreas de preservação permanente (faixa de
30m) e 252 estão em áreas de risco de inundação do Rio Cascavel, compreendendo ao todo 943 moradias que
necessitam ser realocadas com prioridade quando da implantação dos programas habitacionais. Destaca-se
neste caso, que uma moradia pode estar localizada em área de risco e área de APP simultaneamente ou pode
ocorrer em situação isolada.
Na Tabela 3 tem-se a relação dos assentamentos precários com as condições de situação das moradias.
TABELA 3: SITUAÇÃO DAS MORADIAS NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
CODIGO E NOME
DA POLIGONAL

1A Xarquinho

Soma
Total

128

Em APP
com
Inundação
30m 15m
0

0

Em APP sem
Inundação

Total em
APP

30m

15m

30m

15m

0

0

0

0
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CODIGO E NOME
DA POLIGONAL

Soma
Total

1B Xarquinho

29

Em APP
com
Inundação
8
0

1C Industrial

8

0

1D Primavera

79

1E Primavera

Em APP sem
Inundação

Total em
APP

17

0

25

0

Fora de
APP com
Inundação
0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

49

0

49

0

0

30

30

0

11

8

0

3

0

11

0

0

0

0

8

TOTAL SETOR 01

255

16

0

69

0

85

0

0

170

170

16

2A Coradinho

106

0

0

74

68

74

68

0

32

32

0

2B São Cristóvão

31

4

4

11

0

15

4

0

16

16

4

TOTAL SETOR 02

137

4

4

85

68

89

72

0

0

0

4

3A José Matos Leão

104

22

0

54

0

76

0

1

27

28

23

3B Kaminski

92

0

0

47

34

47

34

0

45

45

0

3C São Jorge

26

0

0

0

0

0

0

0

26

26

0

TOTAL SETOR 03

222

22

0

101

34

123

34

1

98

99

23

4A Jordão

68

0

0

2

0

2

0

0

66

66

0

4B São João

68

0

0

18

0

18

0

0

50

50

0

4C São Pedro

30

0

0

0

0

0

0

0

30

30

0

4D Concórdia
Sambra
4E Jardim Carvalho
2_Vila Iraque
TOTAL SETOR 04

59

45

39

6

0

51

39

0

8

8

45

224

56

34

134

55

190

89

0

34

34

56

449

101

73

160

55

261

128

0

188

188

101

5A Fundos do CAIC

77

19

0

9

0

28

0

14

35

49

33

TOTAL SETOR 05

77

19

0

9

0

28

0

14

35

49

33

6A Jd. das
Américas_Catadores
6B Jd. das
Américas_Periferia
Paz e Bem
6C São Vicente

117

13

0

61

0

74

0

0

43

43

13

53

18

0

30

0

48

0

1

4

5

19

155

0

0

150

0

150

0

0

5

5

0

6D Aeroporto

25

0

0

6

0

6

0

0

19

19

0

TOTAL SETOR 06

350

31

0

247

0

278

0

1

71

72

32

TOTAL SETOR
DISTRITO SEDE
7 Distrito Entre Rios Colônia Vitória
TOTAL SETOR 07

1490

189

77

671

157

864

234

16

562

578

209

205

0

0

57

17

57

17

0

148

148

0

205

0

0

57

17

57

17

0

148

148

0

8A Distrito Guará

70

0

0

0

0

0

0

0

70

70

0

8B Distrito Guairacá

36

0

0

6

1

6

1

0

30

30

0

8C Distrito
Palmeirinha

219

0

0

0

0

0

0

0

219

219

0
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CODIGO E NOME
DA POLIGONAL

Soma
Total

TOTAL SETOR 08

325

Em APP
com
Inundação
0
0

TOTAL SETOR
DISTRITOS
TOTAL

530

0

2020

189

Em APP sem
Inundação

Total em
APP

6

1

6

1

Fora de
APP com
Inundação
0

Fora de
APP sem
Inundação
319

Total
Fora de
APP
319

Total na
Cota de
Inundação
0

0

63

18

63

18

0

467

467

0

77

734

175

927

252

16

1077

1093

209

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

De acordo com as entrevistas realizadas nos setores durante o processo de elaboração do diagnóstico
habitacional de Guarapuava, destaca-se que quase a totalidade dos setores apresenta renda familiar de meio a
um salário mínimo, tendo apenas o setor 08 (distritos de Guará, Palmeirinha e Guairacá) com predomínio de
rendimento familiar de um a dois salários mínimos. Ademais, têm-se as famílias com rendimento de meio a um
salário mínimo que ocupam as áreas de risco de inundação do Rio Cascavel, e conseqüentemente necessitam
prioritariamente ser realocadas para um lugar mais seguro.
Observa-se que mais da metade dos assentamentos precários está localizado em áreas de risco, sendo que
alguns estão situados também em áreas de preservação permanente, devendo ter prioridade na implementação
das ações do PLHIS.
Constata-se que a maioria das moradias nos assentamentos precários é construída em madeira, no entanto
encontram-se precárias, e muitas delas possuem a estrutura sanitária deficitária e em alguns casos, são
inexistentes, necessitando a maioria de novas moradias. Apenas no setor 2 e 8 do distrito sede tem-se a
melhoria habitacional predominante.
Em Guarapuava há diversos loteamentos municipais em situação irregular passíveis de regularização fundiária,
alguns deles apresentando assentamentos precários. Nota-se também que alguns estão enquadrados no
zoneamento urbano, de acordo com a Lei municipal n° 016/2006 (GUARAPUAVA, 2006), nas zonas especiais
de interesse social voltado à regularização fundiária, e ainda há 16 assentamentos precários que estão
integralmente situados em loteamentos municipais e nas ZEIS-1, o que pode vir a flexibilizar e facilitar o poder
público quando da regularização destas áreas. Entretanto, para isso deve ocorrer primeiramente a
regulamentação em lei específica dessas áreas especiais, sendo necessária esta ação imediatamente.
Devido à existência de diversos assentamentos precários e loteamentos municipais irregulares no município e é
sabido da dificuldade do poder público intervir em todos eles ao mesmo tempo de modo imediato, procurou-se
priorizar estes assentamentos baseando-se na caracterização apontada na etapa do diagnóstico. A seguir
discorrem-se os critérios desta priorização.
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2.1

Critérios para Hierarquização e Priorização das Intervenções

2.1.1

Assentamentos Precários

Os critérios adotados para a hierarquização dos assentamentos precários consideraram a situação física atual, a
perspectiva de atuação integrada e principalmente a vulnerabilidade social.
Por ordem de prioridade os critérios adotados foram os seguintes:
1. Situação de risco e insalubridade;
2. Situação física do sítio;
3. Ocupação em área de preservação permanente;
4. Situação de moradia;
5. Situação de Infraestrutura;
6. Situadas em ZEIS – 1 (Regularização Fundiária);
7. Consolidação e acessos.
Justificam-se os critérios da seguinte forma:


Situação de risco e insalubridade: são aspectos relacionados à saúde das pessoas e aos riscos de vida
pela implantação de moradias, proximidades a fontes poluidoras ou áreas sujeitas à inundação;



Situação física do sítio: diz respeito às ocupações impróprias sob o ponto de vista do ambiente
ocupado, densidade, proximidades que possam causar incêndios, acessos difíceis, etc;



Ocupação em área de preservação permanente: refere-se às ocupações sobre áreas de preservação
permanente, isto é, nas margens dos rios ou nascentes, desrespeitando o Código Florestal (Lei Federal
nº 4.771/65);



Situação de moradia: diz respeito às condições de habitabilidade da moradia, ou seja, grau de
precariedade das mesmas.



Situação de Infraestrutura: ausência de sistemas de água potável, energia elétrica, drenagem e
principalmente coleta e tratamento de esgotos, inclui-se também a qualidade dos acessos como
pavimentação e calçadas;



Situadas em ZEIS – 1: refere-se às zonas especiais de interesse social apontadas pela municipalidade
para regularização fundiária (titularidade do imóvel), de acordo com a Lei Municipal Complementar nº
16/2006;



Consolidação e acessos: pertinente ao grau de consolidação, conservação e investimentos já
realizados nas moradias e na malha urbana. A situação da mobilidade é de fundamental importância,
pois promove a integração dos aglomerados e o acesso aos equipamentos urbanos.
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A metodologia adotada para aplicação dos critérios estabelecidos foi sua comparação entre os assentamentos
precários sendo ponderada (subjetivamente e com base no diagnóstico) uma nota de 0 a 5, em que a cor
amarelo claro significou a melhor situação dentre as demais e a cor vermelho a pior situação, iniciando pela
caracterização prioritária, ou seja, a situação de risco e insalubridade. Nos casos em que houve empate dentre
as características dos assentamentos em comparação, optou-se pela pior situação no número de ocupações
irregulares como sendo de maior prioridade, determinando assim os assentamentos que necessitarão de ações
prioritárias de intervenções. Por ordem de intervenção prioritária está o assentamento Fundos do CAIC (setor 5)
seguido pelo assentamento Jardim das Américas (catadores) localizado no setor 6, Jardim das Américas –
Periferia Paz e Bem (setor 6), Primavera 1E (setor 1), Concórdia Sambra (setor 4), e assim por diante conforme
apresenta o quadro a seguir e ilustrado no mapa 01.
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Assentamento

Número de
Moradias

Renda Familiar

Condições de
Habitação

Necessidade da
habitação

Infra-estrutura

nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: Vala / céu
aberto

Localização (loteamento e
ZEIS)

Ocupações em
APP e áreas de
risco (áreas de
risco)

Observações

0

Tipo de Intervenção

Nova
moradia

Melhoria
moradia

6980 - Aguardo aprovação
IAP - prioritário

1

Urbanização / regularização /
produção e melhorias moradias

105

23

128

0

Aguardo aprovação IAP

2

Realocação / Melhoria moradias /
Regularização / Urbanização

2

2

4

0

5

Melhoria moradia / Regularização /
Urbanização

0

8

0

8

4

Realoação / Regularização /
Urbanização

30

0

0

30

3

Realocação (100% APP)

x

x

x

Regularização e Urbanização

137

33

132

38

2

Regularização / Urbanização /
Melhoria e novas moradias /
Realocação

8

24

32

0

Neces. De regularizar o lot.
15 (4) - 30m / 4 (4) Municipal e área desafetada
15m
da Vila São Manoel

1

Regularização / Melhoria moradias /
Realocação/Urbanização

0

16

16

0

Parte Lot. Municipal 6971 - Sol
Poente II / ZEIS - 1

1A Xarquinho

128

0,5 a 1 s.m

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

1B Xarquinho

29

0,5 à 1 s.m.

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

Melhoria e nova
moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

loteamento municipal 6980Xarquinho III/ ZEIS -1

25 (8)

1C Industrial

8

-

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

Melhoria

Água: rede pública
Esgoto: fossa

Lot. Particular 1767 Panificadora 2ª Etapa / Parte em
ZEIS -1

0

1D Primavera

79

1 a 2 s.m

Mista / Precárias

Nova moradia

1E Primavera

11

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas Melhoria e nova
de risco de enchente
moradia

PREDOMÍNIO SETOR 01

255

0,5 a 1 s.m

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

2A Conradinho

106

0,5 à 1 s.m.

2B São Cristóvão

31

PREDOMÍNIO SETOR 02

Parte Lot. Municipal 6980 Xarquinho III/ ZEIS - 1 / Parte Lot.
Municipal 8257 – Santa Rita

Água: rede pública Lot. Particular - 396 Lino Queiroz
Esgoto: rede pública
/ Parte em ZEIS - 1

Regul. Área Privada
Regul.Área Pública
excluída moradia em
excluída moradia em
APP e de risco (assent. APP e de risco (assent.
Precários)
precários)

Prioridade
no Setor

49 (0)

Situação de Situação física Localizado em Localizado
do sítio
APP
em ZEIS - 1
risco

Área que está em ZEIS -1
está em APP

Situação
moradia

Situação infra- Consolidação
estrutura
e acessos

Casos
especiais

Água: rede pública
Esgoto: fossa

Lot. Particular -94 Jd.
Bandeirantes / Parte em ZEIS - 1

11 (8)

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

0

85 (16)

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

Melhoria na
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

0,5 à 1 s.m.

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

Melhoria na
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

Lot. Municipal 2259 - São
Cristóvão II / ZEIS - 1

137

0,5 à 1 s.m.

Madeira / infraestrutura sanitária
precária

Melhoria na
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

0

89 (4) - 30m / 72 (4)
- 15m

x

x

Regularização / Melhoria moradias
/ Realocação/Urbanização

8

40

48

0

3A Jose Matos Leão

104

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

Lot. Municipal 1970 - Lot.
Municipal / ZEIS -1

77 (23)

Há moradias na via pública/
Neces. De regularização das
áreas desafetadas da Vila
Palermo

1

Realocação / produção moradias /
regularização/Urbanização

27

0

27

0

3B Kaminski

92

Madeira / Precárias

Melhoria e nova
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

Loteamento municipal 6998 Adão Kaminski / ZEIS -1

47 (0) - 30m / 34 (0)
- 15m

3

Produção moradias/ Regularização /
Realocação / Urbanização

23

22

45

0

3C São Jorge

26

0,5 a 1 s.m

Madeira / Precárias

Melhoria na
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

Parte Lot. Particular - 949 Jd.
Pérola do Oeste / Parte em ZEIS 4

0

2

Realocação

x

x

PREDOMÍNIO SETOR 03

222

0,5 a 1 s.m

Madeira / precárias

123 (23) - 30m / 34
(0) - 15m

x

Realocação

50

22

72

0

4A Jordão

68

0,5 a 1 s.m

Madeira / Precárias

Nova Moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

Lot. Municipal 7323 - Jordão /
ZEIS - 1

2 (0)

3

Realocação / Regularização /
Produção moradias / urbanização

66

0

66

0

4B São João_Anexo Lange

68

Madeira / Precárias

Nova Moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

Lot. Municipal 1481- Lange /
ZEIS -1

18 (0)

4

Produção moradias / Regularização /
Realocação/Urbanização

34

16

50

0

4C São Pedro

30

0,5 à 1 s.m.

Madeira / Precária /
Infra-estrutura
Sanitária Precária

Nova Moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

Lot. Municipal 7323 - Jordão

0

5

Regularização / Realocação /
Produção moradias/Urbanização

22

8

30

0

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: fossa

1

Realocação /
regularização/Urbanização

8

0

0

8

190 (56) - 30m / 89 Neces. De regularizar o lot.
(34) - 15m
Municpal 1813 e 1821

2

Realocação / Regularização /
Urbanização / Produção e melhorias
moradias

24

10

33

0

51 (45) - 30m / 39
(39) - 15m

x

Urbanização / regularização /
realocação

154

34

179

8

0,5 a 1 s.m
1 a 2 s.m

4D Concórdia Sambra

59

4E Jardim Carvalho 2_Vila
Iraque

224

PREDOMÍNIO SETOR 04

449

1 à 2 s.m.

0,5 a 1s.m.

0,5 a 1s.m.

Parte Loteamento municipal 74 (0) - 30m / 68 (0)
2267 - Planalto Verde / ZEIS -1
- 15m

Melhoria e nova Água: rede pública
moradia
Esgoto: vala

0,5 à 1 s.m.

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Nova moradia

Madeira / área
precária e risco de
enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

x

Lot. Particular 1538 - Jd. Adolpho 51 (45) - 30m / 39
Lanzini
(39) - 15m

Lot. Municipal 1813- Vila
Boqueirão / ZEIS -1 Lot.
Municipal 1821 - Boqueirão
Lot. Municipal 8222 - Rua Guaíra
/ ZEIS -1 (REGULARIZADO)

Água: rede pública
Esgoto: fossa

0

linha de alta tensão

Área da SANEPAR. Prefeitura
tem intenção de regularizar /
Neces. De regularizar lot.
Municipal 1899, 1147, 1155

x

QUADRO 1: SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Fonte: ECOTÉCNICA, 2011
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contabilizado no programa
APP

contabilizado no caso especial
(26 novas moradias)
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Número de
Moradias

Renda Familiar

Condições de
Habitação

Necessidade da
habitação

Infra-estrutura

Localização (loteamento e
ZEIS)

Ocupações em
APP e áreas de
risco (áreas de
risco)

Observações

5A Fundos do CAIC

77

0,5 a 1 s.m.

Madeira / Precárias

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala/céu
aberto

Lot. Municipal 6921 - Vila Bela /
ZEIS -1

42 (14)

PREDOMÍNIO SETOR 05

77

0,5 a 1 s.m.

Madeira / Precárias Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala/céu
aberto

0

6A Jd. das
Américas_Catadores

117

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

6B Jd. das
Américas_Periferia Paz e
Bem

53

0,5 à 1 s.m.

Madeira / Infraestrutura Sanitária
Precária

Nova Moradia

Água: rede pública
Esgoto: céu aberto

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

Assentamento

6C São Vicente

155

Regul. Área Privada
Regul.Área Pública
excluída moradia em
excluída moradia em
APP e de risco (assent. APP e de risco (assent.
Precários)
precários)

Prioridade
no Setor

Tipo de Intervenção

Nova
moradia

Melhoria
moradia

Regul. Apenas na área do lot.
Municipal / Aguardo
Aprovação IAP

1

Regularização / urbanização /
Produção moradias / Realocação

31

4

35

0

42 (14)

x

x

Regularização / urbanização /
Produção moradias / Realocação

31

4

35

0

Lot. Municipal 1201 -Jd.
Américas / ZEIS -1

74 (0)

extrema pobreza

1

Realocação / Regularização /
Urbanização / Produção e melhorias
moradias

32

10

43

0

Parte Lot. Municipal 1554 COAMIG / ZEIS -1 _Parte Lot.
Municipal 7218 - Paz e Bem

49 (19)

Cessão de Uso. Processo de
regularização

2

Realocação / Regularização /
Produção moradias/ Urbanização

3

1

4

0

150 (0)

Ordem judicial para retirar as
famílias (aprox. 40)

3

Produção moradias / Realocação /
Regularização / urbanização

3

2

0

5

x

x

Parte Lot. Particular 1597 - Vila
São Vicente / Parte em ZEIS -1
Parte Lot. Particular 1180 - Jd.
Novo Horizonte

Situação de Situação física Localizado em Localizado
risco
do sítio
APP
em ZEIS - 1

Situação
moradia

Situação infra- Consolidação
estrutura
e acessos

Casos
especiais

6D Aeroporto

25

1 a 2 s.m

Madeira / em áreas
de risco de enchente

Melhoria na
moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

sem

6 (0)

Ordem judicial para retirar

4

Realocação

PREDOMÍNIO SETOR 06

350

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
de risco de
enchente

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

0

279 (32)

x

x

Realocação / regularização /
produção moradias

38

13

47

5

PREDOMÍNIO SETOR
DISTRITO SEDE

1490

0,5 a 1 s.m

Madeira / áreas
precárias

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

0

880 (205) - 30m /
234 (93) - 15m

x

x

Regularização / realocação

418

146

513

51

7 Distrito Entre Rios Colônia Vitória

205

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
precárias

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

1

Realocação / Regularização /
Urbanização/ Produção e melhorias
moradias

70

78

148

0

PREDOMÍNIO SETOR 07

205

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
precárias

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

0

57 (0) - 30m / 17 (0)
- 15m

x

Realocação / Regularização/
urbanização / produção e
melhorias moradias

70

78

148

0

8A Distrito Guará

70

Água: rede pública e
poço Esgoto: vala e
céu aberto

sem informação

0

2

Regularização / Urbanização /
Produção e melhorias moradias

42

28

70

0

0

219

219

0

0,5 a 1 s.m
1 a 2 s.m
0,5 à 1 s.m.

8C Distrito
Palmeirinha/Jardim da Luz

1 à 2 s.m.
219

3 à 4 s.m.
0,5 à 1 s.m.

36

1 à 2 s.m.
0,5 à 1 s.m.

Melhoria na
moradia
Melhoria no
banheiro

Material Aproveitado
/ Precárias

Melhoria na
moradia

Água: rede pública e
Parte Lot. Municipal Residencial
poço Esgoto: fossa e
Palmeirinha / ZEIS -1
céu aberto

0

Madeira / Precárias

Melhoria na
moradia

Água: rede pública e Parte Lot. Municipal Residencial
poço Esgoto: fossa
Palmeirinha / ZEIS -1

0

Madeira / Infraestrutura sanitária

Melhoria na
moradia

Água: rede pública e
poço Esgoto: fossa

sem informação

Madeira / Infraestrutura sanitária
precária

Melhoria na
moradia

Água: rede pública e
poço Esgoto: fossa

0

6 (0) - 30m / 1 (0) 15m

4 à 5 s.m.

8C Distrito
Palmeirinha/clube Ideal
8B Distrito Guairacá

Madeira / Infraestrutura sanitária
precária

Parte Lot. Municipal Núcleo Hab.
57 (0) - 30m / 17 (0)
Entre Rios
- 15m
Parte gleba

x

Necessidade de regul.
Fundiária lot. Municipal (em
aprovação IAP)

caso especial

Regularização / Melhoria moradias /
Urbanização

1
Regularização / Melhoria moradias /
Urbanização

3

Realocação / Produção moradias/
Regularização / Urbanização

8

22

30

0

x

x

Regularização / Urbanização

50

269

319

0

PREDOMÍNIO SETOR 08

325

PREDOMÍNIO SETOR
DISTRITOS

530

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
Nova moradia /
Água: rede pública
precárias / Inframelhoria na
Esgoto: fossa e vala
estrutura sanitária
moradia
precária

0

63 (0) - 30m / 18 (0)
- 15m

x

x

Regularização / Urbanização /
Realocação

120

347

467

0

PREDOMÍNIO GERAL

2020

0,5 a 1 s.m

Madeira / em áreas
precárias

0

943 (205) - 30m /
268 (93) - 15m

x

x

Regularização / Urbanização /
Realocação

538

493

980

51

1 à 2 s.m.

Nova moradia

Água: rede pública
Esgoto: vala

QUADRO 1: SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Nota: * a cor vermelha se refere a pior situação e amarela a melhor situação.
5

4

3

2

1

** Para o cálculo da estimativa de quantidade de produção de novas moradias e melhorias excluiu-se as moradias em áreas de risco e preservação permanente e utilizou-se como referência a porcentagem de necessidade de cada situação levantada na aplicação dos questionários (etapa de diagnóstico do PLHIS).
Os casos especiais apontados na tabela acima se referem além da produção de novas moradias a disponibilização de lotes urbanizados, tendo em vista que deverão ser realocadas.
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2.1.2

Loteamentos Municipais Irregulares

Destaca-se a existência de 49 loteamentos municipais irregulares, contendo alguns, áreas desafetadas, que
carecem de regularização fundiária estando localizados fora da área dos assentamentos precários, os quais
estão enquadrados no Plano Diretor do município como zonas especiais de interesse social de regularização
(ZEIS – 1), como podem ser observados no quadro 2 e ilustrados no mapa 01 a seguir.
Deste modo, assim como para os assentamentos precários, propõe-se a hierarquização e priorização de
intervenção para os loteamentos municipais irregulares. Neste caso, os loteamentos prioritários para
regularização fundiária são aqueles que já se encontram em processo de regularização, que estão tramitando
em órgãos ambientais, e pelo fato de alguns órgãos estarem vinculando a licença prévia de aprovação do
loteamento irregular com a intervenção no assentamento precário inserido nestes loteamentos. Os loteamentos
prioritários estão sinalizados no quadro a seguir.
SETOR DE
INTERESSE
SOCIAL

NOME
ASSENTAMENTO
PRECÁRIO

-

-

-

-

-

-

2

-

N.SRA. DO
ROCIO,MUN,LOT.
BANDEIRANTES, JD.
MUN. ANEXO
SOL POENTE
I,(XARQUINHO I)
SOL POENTE
I,(XARQUINHO I)
XARQUINHO III, LOT,
MUN
SANTA RITA, MUN. REG.
FUND.PROJ. *
ANEXO LOT. MUN.
CRISTO REI
ANEXO MUN. CRISTO
REI
N.H. SÂO CRISTÓVÃO II

1

-

1

-

1

-

1

-

1

Xarquinho 1B

1

Xarquinho 1A

2

-

2

-

2

São Cristóvão 2B

2

Conradinho 2A

6807

PLANALTO VERDE,
JD.MUN.
C. D. I.

2

7293

MUN. ANEXO HERMÍNIA

2

CÓDIGO
LOT.

2127
6955
7005
7242
1431
2020
6963
6971
6980
8257
1228
1988
2259
2267

NOME DO LOTEAMENTO

RADIAL NORTE,
MUN.ANEXO
MUNICIPAL 3a ETAPA,
N.H.
CAPANEMA, MUN.
ANEXO. LOT.
RUA RECIFE, LOT. MUN.

PRIORI
DADE
IMEDIA
TA

LOTES
EM LOT.
MUN.

LOTES EM
ASSENT.
PRECÁRIO

LOTES A
REGULA
RIZAR

Não

37

0

37

Não

25

0

25

Não

18

0

18

SIM

10

0

10

Sim

35

0

35

Sim

89

0

89

Sim

141

0

141

Sim

131

0

131

375

15

360

Sim

64

0

64

Não

21

0

21

Sim

94

0

94

Sim

42

32

10

-

Não

49

0

49

-

Sim

9

0

9
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CÓDIGO
LOT.

NOME DO LOTEAMENTO

SETOR DE
INTERESSE
SOCIAL

NOME
ASSENTAMENTO
PRECÁRIO

ZEIS 1

PRIORI
DADE
IMEDIA
TA

LOTES
EM LOT.
MUN.

LOTES EM
ASSENT.
PRECÁRIO

LOTES A
REGULA
RIZAR

574

ARAUCARIA II, JD.

3

-

Sim

9

0

9

1163

MUN ABILIO JORGE.

3

-

Sim

49

0

49

1457

RICA, VL.

3

-

Não

83

0

83

1686

N.H. M. SÃO MIGUEL

3

-

Sim

108

0

108

1040

BOQUEIRAO, MUN.

4

-

Não

60

0

60

1147

CONCORDIA, VL.

4

-

Sim

264

0

264

1155

CONCORDIA II, MUN.

4

-

Sim

63

0

63

1392

4

-

1449

PATRIMONIO MUN.VILA
JORDAO
SAO PEDRO, JD.

4

4C São Pedro

Não

73

58

15

1481

LANGE, MUN.ANEXO

4

4B São João

Sim

185

0

185

1813

4

4E Jd. Carvalho II

Sim

18

18

0

4

Sim

11

11

0

4

Jardim Carvalho II
4E
-

Sim

106

0

106

7145

BOQUEIRAO,VL.,MUN.A
NEXO
BOQUEIRAO, MUN.
ANEXO VITALINA
CONCORDIA I, MUN.
ANEXO
LUIZA I, VL., MUN.

4

-

Sim

32

0

32

7153

WREGE, VL., MUN. LOT.

4

-

Sim

62

0

62

7234

RETIRO FELIZ, LOT.

4

-

Sim

63

0

63

7251

CARVALHO II JD.
(IRAQUE VL.) MUN. LOT.

4

Jardim Carvalho II
4E

Sim

57

14

43

7323

JORDAO, MUNICIPAL,
LOT.,
MUN. PARQUE DO
JORDAO
BRASILIA,
JD.,MUN.ANEXO
ZAGONEL, ANEXO, MUN.
LOT.
QUADRA M
VL.PLANALTO,MUN.ANE
XO
VILA MUN. VILA BELA

4

4A Jordão

Sim

63

61

2

4

-

Sim

23

0

23

5

-

Sim

51

0

51

5

-

Sim

52

0

52

5

Sim

18

0

18

135

20

115

5

Sim

264

0

264

1201

ALTO CASCAVEL, LOT.
MUN.
AMERICAS, JD., MUN.

Sim

64

0

64

1325

N.SRA.DE FATIMA, LOT.

6

Não

79

0

79

1554

COAMIG, MUN. ANEXO

6

2071

MUNICIPAL, LOT.

7048

JULIANE, JD.MUN.

1821
1899

7439
1171
2062
2143

6921
7111

5

6

5A Fundos do
CAIC
Jd. das Américas
(catadores)
-

Sim

x

Sim

37

18

19

6

6B Jd. das
Américas
-

Não

10

0

10

6

-

Sim

128

0

128
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CÓDIGO
LOT.

7218

7196

NOME DO LOTEAMENTO

PAZ E BEM, LOT. MUN.

N.H. ENTRE RIOS

SETOR DE
INTERESSE
SOCIAL

NOME
ASSENTAMENTO
PRECÁRIO

6

Jd. das
Américas_Perife
ria Paz e Bem

7

6955

LOT. MUN. MUTIRÃO 3
(DIST. PALMEIRINHA)

8

8214

RESIDENCIAL
PALMEIRINHA

8

7 Distrito Entre
Rios Colônia
Vitória
8C Distrito de
Palmeirinha
8C Distrito de
Palmeirinha

PRIORI
DADE
IMEDIA
TA

LOTES
EM LOT.
MUN.

LOTES EM
ASSENT.
PRECÁRIO

LOTES A
REGULA
RIZAR

Sim

478

18

460

Não

147

71

76

Não

25

0

25

174

139

35

4131

3221

3656

ZEIS 1

x

Não

TOTAL

x

QUADRO 2: RELAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MUNICIPAIS IRREGULARES E PRIORITÁRIOS
Fonte: PMG, 2011.

Nota: Para a estimativa do quantitativo de lotes em assentamentos precários foi retirado do número de lotes a serem regularizados, tendo
em vista que aqueles localizados em assentamentos precários estão contabilizados nos programas e ações voltados para os
assentamentos precários, como por exemplo, Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Precários.
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Verificado os dados supracitados, tem-se 4.861 famílias com renda de zero a 3 salários mínimos que necessitam
de moradia, destes 2.020 são prioritários por se encontrarem em assentamentos precários, ressaltando que a
maioria necessita de novas moradias, e destes, 943 precisam ser realocados por estarem localizados em áreas
de preservação ambiental e áreas de risco. Contudo, para solucionar esta problemática, o município deve dispor
de terras, sendo a melhor possibilidade os vazios urbanos desocupados ou ocupados precariamente. Entretanto,
conforme constatado no diagnóstico que o poder público não dispõe de terras (de propriedade da Prefeitura
Municipal), não atende a necessidade habitacional, e para a compra de áreas privadas, o orçamento municipal
não sustenta a demanda.
Os resultados da análise do déficit habitacional quali-quantitativo e a demanda habitacional bem como as
características habitacionais encontradas nos assentamentos precários em Guarapuava apresentados no
produto anterior e em síntese neste documento subsidiaram na definição de programas e ações, metas e
indicadores, bem como dos investimentos necessários para resolver a questão da problemática habitacional em
Guarapuava.
Desta forma, o PLHIS de Guarapuava traz alternativas estratégicas de ações municipais para atender de
maneira progressiva aos problemas habitacionais da cidade, critérios de prioridades para atender toda
população de forma organizada e racional, além de criar programas que possibilitem buscar recursos federais,
estaduais e buscar parcerias com a iniciativa privada e instituições de ensino.
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3 PRINCÍPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS
Para se obter maior compreensão dos princípios, diretrizes e objetivos do Plano Local de Habitação de Interesse
Social, discorrem-se os conceitos:


Princípio: é o conjunto de idéias básicas e fundamentais para as proposições do plano;



Diretriz: é a linha reguladora que norteará as informações e análises obtidas no diagnóstico para elaborar
os objetivos;



Objetivos: são as respostas dos problemas diagnosticados e que devem prever resultados quantificáveis e
perceptíveis a toda a população.

3.1

Princípios

Para os princípios, obtiveram-se aspectos relacionados ao direito à moradia, moradia digna, inclusão social,
integração das políticas habitacionais em todos os âmbitos governamentais, sendo a questão habitacional uma
política de Estado, cumprimento da função social da propriedade e a garantia da participação da sociedade civil.


Assegurar o direito à moradia digna à população de Guarapuava
O Estatuto das Cidades sintetiza os elementos necessários para assegurar o direito à moradia: segurança
jurídica da posse; disponibilidade dos serviços, materiais, benefícios e infraestrutura; gastos suportáveis;
habitabilidade; acessibilidade; localização e adequação cultural.



Buscar o cumprimento da função social da propriedade
Significa assumir a realização de projetos e investimentos em benefício da comunidade (prevalência do
interesse social e cultural coletivo sobre o direito individual de propriedade e sobre os interesses
especulativos) no seu conjunto, respeitando a cultura e garantindo o bem estar de todos os habitantes, em
harmonia com a natureza, para hoje e para as futuras gerações.



Integrar a habitação de interesse social à cidade
O direito à moradia é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal que compreende entre
outros a acessibilidade, a habitabilidade e localização adequada. É tarefa do Poder Público a erradicação
da pobreza, da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais, onde a integração facilita
o gerenciamento do serviço público e minimiza os custos do Poder Público no que diz respeito à prestação
de serviços, disponibilidade de infraestrutura e outros equipamentos urbanos.



Cumprir a Política Municipal de Habitação (prefeitura, secretarias e sociedade)
A integração entre os órgãos da administração municipal é garantida pela Política Municipal de Habitação,
no entanto, deverá haver adequação no que diz respeito às suas estruturas organizacionais e capacitação,
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estabelecida no Plano Diretor, em que se prevê também a gestão participativa, bem como previsões
fixadas no orçamento municipal, PPA/LOA/LDO.


Possibilitar a participação da população na formulação do PLHIS e decisões
A consolidação do PLHIS de Guarapuava será convalidada com a participação da sociedade, por meio de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; órgãos colegiados; debates, audiências
e consultas públicas; conferências; iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano. Qualquer alteração do PLHIS deve ser apresentada à comunidade, obedecendose o princípio da Gestão Democrática e Participativa desta política.



Promover a articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as demais
políticas municipais
As ações de habitação serão eficazes se estiverem plenamente articuladas com as demais ações e
políticas do desenvolvimento urbano, ensejando parceria do poder local e da comunidade, bem como,
articulação com Cartórios de Registro de Imóveis. É importante que as ações de habitação sejam
realizadas respeitando-se as demais normas e políticas municipais, principalmente as socioambientais,
uma vez que a política habitacional não se restringe apenas a construção/melhoria da casa (ambiente
físico), mas envolve a capacidade de desenvolvimento econômico e social dos indivíduos.



Reconhecer as demandas específicas e diferenciadas
As ações de habitação terão êxito pleno se promoverem o reconhecimento de demandas específicas e
diferenciadas, tais como a população idosa, portadora de necessidades especiais, requerendo atendimento
diferenciado e adequado às necessidades dessas demandas.



Criar mecanismos que permitam interromper o ciclo de produção da informalidade
Ações eficazes e eficientes que além de dar resposta à demanda por moradia, possa frear a continuidade
do problema da informalidade e ocupação irregular. Dentre as ações previsíveis, destacam-se: a aplicação
adequada das leis e normas urbanísticas; implementação do Plano Diretor; fiscalização; envolvimento da
comunidade na destinação adequada das áreas desocupadas; dar função social às áreas desocupadas e
inadequadas para produção de habitação.

3.2

Diretrizes

As diretrizes são as orientações gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS de Guarapuava,
levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a Política Habitacional Local, o Plano Diretor
Participativo, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios
democráticos de participação social (CEF, 2008).
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As diretrizes são propostas para incorporação no PLHIS, com prioridade para habitação em áreas dotadas de
infraestrutura subutilizada inseridas na malha urbana de Guarapuava. Além disso, deve-se prever a fomentação
dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia (Estatuto da Cidade), adoção de
mecanismos de fiscalização e de indicadores de impacto social das políticas, planos e programas, elencar
grupos e cotas a serem beneficiados com as habitações e a definição de um órgão próprio para esta
problemática. E para tanto é imprescindível a inclusão dos diferentes setores do planejamento, execução e
avaliação dos processos de elaboração do Plano.
As diretrizes do PLHIS de Guarapuava são:


Integrar a Política Municipal de Habitação à Política Estadual e Nacional de Habitação.
Condição primordial para que o município possa buscar os recursos disponibilizados para a melhoria das
condições habitacionais local. O Sistema Nacional dispõe de diversos programas e linhas de financiamento
para a provisão habitacional, que deve abranger a um amplo conjunto de segmentos sociais, de acordo
com suas necessidades, capacidade de pagamento e custo das fontes de recursos. Cabe ao Poder Público
Local, uma vez cadastrado e identificado os beneficiários, alocar os recursos para a Política Municipal de
Habitação, de acordo com as respectivas características.



Criar programas que atendam à população considerando sua diversidade de organização, situação
física e econômica.
Diante da diversidade cultural da população os programas não devem ser padronizados, considerando a
história, a necessidade habitacional, as características físico-econômicas de cada grupo identificado,
buscando tipologias de habitação para atender a todos.



Estimular e viabilizar a participação de todos os atores da sociedade (instituições públicas, privadas
e de ensino e sociedade civil organizada) na formulação e implementação da Política Municipal de
Habitação.
A sociedade deve participar das decisões a serem tomadas com relação às questões habitacionais, pois
esta se consolida a partir do envolvimento de todos os atores da sociedade no processo, seja na
distribuição de recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, seja na criação e priorização
de programas por meio das participações em audiências públicas e consultas públicas.



Considerar os instrumentos definidos no Estatuto da Cidade para sustentar o Fundo Municipal de
Habitação.
Utilizar os instrumentos de indução de desenvolvimento urbano estabelecidos no Plano Diretor como forma
de capitalização do FMHIS e viabilização de planos de urbanização ou edificação, como por exemplo:
Consórcio Imobiliário, Transferência do Direito de Construir, Compulsoriedade do Solo Urbano, entre
outros.
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Estabelecer um sistema de informações que defina indicadores e identifique as demandas
habitacionais.
As secretarias municipais e órgãos da administrativa indireta envolvidos com as questões habitacionais
deverão implementar o cadastro habitacional de forma eficaz, integrado com o sistema de informações do
município, de todas as famílias que vivem ou habitam em condições irregulares, bem como, atualizar as
informações sobre o cadastro imobiliário, cadastro de vazios urbanos e cadastros dos potenciais
construtivos.



Viabilizar o processo de aquisição de terras pelo poder público municipal.
A viabilização do acesso à terra é fundamental para a redução das necessidades habitacionais, visto que a
formação do preço da terra e sua localização na malha urbana se dão em um mercado baseado na
escassez e na especulação imobiliária, exigindo a intervenção do poder público. Desta forma, a Prefeitura
Municipal deve efetuar estratégias de aquisição de terras, verificando as melhores oportunidades de terras,
investindo na implantação de infraestrutura para posterior venda dos lotes urbanizados aos grandes
empresários e interessados, possibilitando o desenvolvimento da rotatividade do FMHIS, além de estocar
áreas para futuros recursos federais e estaduais de produção de moradias. A compra, permuta,
transferência do direito de construir; potencial construtivo, compulsoriedade do uso do solo e a
desapropriação por interesse social são alternativas para a formação do Estoque de Terras.



Otimizar a Infraestrutura instalada.
A Prefeitura Municipal deve efetuar estratégias de ações a fim de garantir o melhor aproveitamento da
infraestrutura já instalada na malha urbana, de forma a reverter a tendência de expulsão da população de
baixa renda para áreas dotadas de menor infraestrutura.



Rentabilizar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) para auxílio na
implementação e articulação de recursos próprios e dos governos estadual e federal.
Guarapuava possui o FMHIS e seu Conselho Gestor, todavia o mais importante é definir as prioridades e
os programas a serem adotados, de acordo com as diretrizes do PLHIS aliado aos instrumentos definidos
no Plano Diretor a fim de induzir a urbanização, gerar receitas e efetivar o controle e canalização desses
recursos para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS).



Flexibilizar parâmetros de ocupação para empreendimentos de interesse social de forma a facilitar a
aprovação de projetos públicos e privados.
O Plano Diretor é uma peça chave nesta diretriz, uma vez que, estabelece os parâmetros urbanísticos, por
meio de leis de parcelamento, zoneamento, uso e ocupação do solo urbano do município. O município de
Guarapuava prevê áreas especiais de interesse social, paralelamente ao zoneamento urbano, em que se
tem regramento próprio, em relação aos parâmetros e índices urbanísticos e às regras de uso e ocupação
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do solo (zona especial de interesse social), o que facilita a aprovação de projetos públicos e privados junto
aos órgãos municipais e Cartórios de Registro de Imóveis. Entretanto, o município necessita ainda
regulamentar leis específicas para poder aplicar tal flexibilização. Com essa medida e considerando o
acesso facilitado à moradia espera-se a melhoria na qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável
das famílias de baixa renda.


Monitorar e avaliar o cumprimento e os resultados dos programas e ações do PLHIS de
Guarapuava.
O PLHIS de Guarapuava estabelece metas de prazo, em função das linhas de financiamento e programas
de provisão, urbanização e modernização da produção habitacional de acordo com as prioridades locais e
o déficit habitacional no município. Neste sentido a Secretaria e os órgãos envolvidos deverão manter o
cadastro habitacional e o Sistema de Informações Municipais atualizados para facilitar o monitoramento
constante da demanda e dos estoques, bem como, publicar os resultados obtidos com as ações do
programa habitacional local.



Fiscalizar as áreas para evitar novas ocupações indevidas.
Para que os programas habitacionais tenham continuidade e bons resultados, é necessária uma equipe
municipal para realizar o monitoramento e fiscalização a fim de evitar novas ocupações irregulares,
principalmente em áreas de preservação permanente e áreas de risco de inundação, contribuindo para que
o resultado das ações do PLHIS seja efetivado.



Estimular a participação das famílias, associações e cooperativas na produção de moradias.
O município deve estimular a participação das famílias, associações e cooperativas nas soluções para
habitação e possibilitar a utilização de mão-de-obra existente nos assentamentos para a produção de
moradias, assim os beneficiários poderão contribuir na qualidade das moradias, tornarão mais satisfeitos e
conseqüentemente irão valorizar mais o bem que estão adquirindo, zelando pelo lugar e pelo bairro onde
vivem.



Buscar recursos para compra de imóveis.
A fim de favorecer a produção de moradias diversificadas, ampliando o estoque de terras e moradias, o
município deverá despender esforços na busca de recursos para compra de imóveis.

3.3

Objetivos

Os objetivos expressam os resultados que se pretende alcançar a partir da situação que deve ser modificada.
Devem ser expressos de modo conciso, evitando a generalidade, dando a idéia do que se pretende de forma
clara, quais sejam:
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Redução do índice de necessidades habitacionais, compreendendo a produção de novas moradias e lotes
urbanizados e melhorias nas habitações no município de Guarapuava;



Regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários, qualificando estas áreas, urbanizandoas e integrando-as à cidade;



Regularização de loteamentos irregulares;



Realocação de famílias assentadas em áreas de preservação permanente e áreas de risco, recuperando
sua qualidade ambiental e proporcionando maior segurança às famílias;



Estruturação da Administração Pública de meios e recursos para promover a produção de moradia e lotes
urbanizados com vistas a atender a demanda habitacional do município;



Apoio social aos programas habitacionais, visando cumprir a Lei Federal nº 11.888/2008;



Cumprimento do PLHIS de Guarapuava.

FIGURA 1: ESQUEMA DAS DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PLHIS DE GUARAPUAVA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011
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4 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLHIS
Para a efetivação do PLHIS será necessária a realização de intervenções habitacionais de forma integrada no
território municipal, com ênfase na recuperação urbana (voltada às questões habitacionais) e sócio-ambiental
pautadas na recuperação das áreas de preservação permanente e áreas de risco (sujeitas à inundação) após a
retirada de famílias.
Em resumo, a demanda habitacional atual do município de Guarapuava está atrelada às seguintes
necessidades:


Realocação de moradias situadas em áreas de risco e áreas de preservação permanente para áreas
passíveis de ocupação;



Adequação construtiva das habitações e disponibilização de infraestrutura, equipamentos urbanos e
comunitários;



Regularização fundiária; e



Recuperação ambiental.

A seguir enumeram-se as ações condicionantes a fim de impulsionar a execução dos programas e ações bem
como a explanação dos mesmos.
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5 AÇÕES CONDICIONANTES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLHIS E DA POLÍTICA
HABITACIONAL MUNICIPAL
O princípio básico adotado neste Plano é realizar as intervenções habitacionais de forma integrada no território
municipal, com ênfase na recuperação urbana e social (voltada às questões habitacionais) e ambiental pautada
na recuperação dos espaços remanescentes das margens dos rios (áreas de preservação permanente), pela
retirada de famílias.
Para que o PLHIS e a Política Municipal de Habitação de Guarapuava possam ser implementados com êxito, é
necessário promover ações e medidas de natureza econômica, institucional e jurídica. Assim, devem ser
estabelecidas ações condicionantes e estratégicas para impulsionar a execução daquelas na íntegra.
Desta forma, segue abaixo as ações propostas para o município de Guarapuava.

5.1

Organização Institucional para a Política Habitacional

A efetiva aplicabilidade de uma Política e um Plano Local de Habitação de Interesse Social que vem de encontro
com as características e desafios existentes no município, pressupõe a superação da atual desarticulação de
ações e a implementação de elementos estruturantes de gestão e execução, com ênfase para o fortalecimento
de um setor que centralize e promova a continuidade na implementação de ações de ordem habitacional.
Assim, neste item discorre-se sobre um conjunto de elementos importantes na proposta de organização
institucional formulada para o município de Guarapuava, envolvendo tanto a estrutura administrativa quanto a
gestão e execução da Política Habitacional.
A seguir tem-se enumerado algumas ações de caráter institucional para que a aplicação da Política Habitacional
Municipal possa ser abarcada de maneira abrangente, permanente e articulada com as demais políticas de
planejamento municipal. Complementam ainda, o desenvolvimento institucional frente às questões habitacionais
os programas transversais explicitados no item 6 deste documento.
5.1.1

Implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e seu Conselho Gestor

Conforme o Instituto Pólis (2002), “tanto a formação do conselho quanto a do fundo fazem parte da
descentralização e transparência dos procedimentos e processos decisórios municipais, a fim de permitir o
acompanhamento de suas ações pela sociedade e estabelecer uma nova forma de gestão”.
O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) de Guarapuava foi criado pela Lei Municipal nº
1.725/2008, que também estabeleceu o respectivo Conselho Gestor do FMHIS.
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O FMHIS tem por objetivo “centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a
implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda”. Será gerido pelo respectivo
Conselho Gestor, elencado acima, e estará vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. O
Conselho será o responsável por concentrar os recursos da área de habitação de forma a vinculá-los
diretamente aos diversos programas habitacionais, e deve seguir o modelo do FNHIS, ou seja, de natureza
contábil, com objetivo de centralizar e gerenciar recursos destinados aos programas voltados à população de
menor renda.
De acordo com o Artigo 6º da supracitada lei, as aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações
vinculadas aos programas de habitação de interesse social que contemplem:


Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades
habitacionais em áreas urbanas e rurais;



Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;



Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas
caracterizadas de interesse social;



Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos
programas habitacionais de interesse social;



Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;



Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas,
para fins habitacionais de interesse social;



Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho-Gestor do FMHIS.

O FMHIS deverá ter dotação orçamentária das possíveis fontes de recursos, conforme Artigo 3º supracitada lei:


Dotações do Orçamento Geral do Município, classificadas na função de habitação;



Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS;



Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;



Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação
nacionais ou internacionais;



Receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS;



Outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

Para a eficácia do FMHIS de Guarapuava e geração de recursos, algumas ações são necessárias, como podem
ser vistas na seqüência.
Ações Estratégicas
As ações estratégicas para o funcionamento do FMHIS de Guarapuava são as seguintes:
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1) Estabelecer o FMHIS como centralizador dos recursos, assim como determina o SNHIS (Lei Federal
11.124/2005, regulamentada pelo Decreto Federal 5.796/2006);
2) O órgão responsável por concentrar os recursos da área de habitação de forma vinculada aos diversos
programas habitacionais deverá dispor de 01 técnico1 para administrar o fundo e os financiamentos,
como apoio ao Conselho Gestor do FMHIS;
3) Adquirir computadores e softwares de gerenciamento financeiro e patrimonial (para análise, controle,
geração de boletos, entre outros) ao Conselho Gestor do FMHIS;
4) Capacitar os membros da equipe deste Conselho, inclusive com o uso do sistema adquirido de gestão
financeira;
5) Implantar sistema de cobrança que penalize através de notificação, embargo, confisco e multa aos
beneficiários inadimplentes, buscando a recuperação parcial dos investimentos, dando assim
rotatividade de recursos e a retroalimentação do fundo.
Recursos
A implementação de recursos do FMHIS existente é essencial para o desenvolvimento dos programas
habitacionais definidos no PLHIS. Além dos recursos diretos do Fundo, deve-se efetuar parceria entre os
programas estaduais e federais, permitindo que os recursos do Fundo sejam utilizados não apenas no
desenvolvimento de programas da própria municipalidade, mas também em programas e projetos habitacionais
dos domínios de governo, potencializando os recursos escassos e empregados de modo pulverizado pelas
várias esferas governamentais. A Tabela 4 faz um demonstrativo dos custos para a implementação do Fundo.
TABELA 4: RECURSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO FMHIS EXISTENTE

IMPLEMENTAÇÃO DO FMHIS EXISTENTE
Ações Estratégicas
1)

2)
3)
4)

Custos (R$)

O órgão responsável por concentrar os recursos da área de habitação de forma
vinculada aos diversos programas habitacionais deverá dispor de 01 técnico2 para
administrar o fundo e os financiamentos, como apoio ao Conselho Gestor do FMHIS;
Adquirir computadores e softwares de gerenciamento financeiro e patrimonial (para
análise, controle, geração de boletos, entre outros) ao Conselho Gestor do FMHIS
Capacitar os membros da equipe deste Conselho, inclusive com o uso do sistema
adquirido de gestão financeira;
Implantar sistema de cobrança que penalize através de notificação, embargo,
confisco e multa aos beneficiários inadimplentes, buscando a recuperação parcial dos
investimentos, dando assim rotatividade de recursos e a retroalimentação do fundo

TOTAL

24.000,00/ano (1)
35.000,00
3.875,00/ano (2)
-

313.750,00 (3)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Considerou-se aproximadamente 640 horas técnicas de um profissional (valor hora técnica conforme anexo 3).

Sugere-se que o profissional seja da área administrativa ou financeira.
Sugere-se que o profissional seja da área administrativa ou financeira.
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(2) Considerou-se 50 horas técnicas/ano e material para a realização da atividade (R$2.000,00/ano).
(3) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. Desta forma o gasto inicial seria de R$62.875,00 e a
partir do segundo ano seria de R$27.875,00.

5.1.1.1 Conselho Gestor do FMHIS
Criado pela mesma lei que cria o FMHIS, dispõe no seu artigo 4º sobre a instituição desse órgão de caráter
deliberativo, que deve ser composto por representantes de órgãos e entidades do Poder Executivo e
representantes da sociedade civil. Regulamentando esse artigo, o Executivo Municipal por meio do Decreto nº
2.064/2010, nomeia os membros deste Conselho Gestor. Os conselheiros não são remunerados para exercer
suas atividades e/ou responsabilidades, não gerando custos para a administração municipal.
Cabe a estes membros estabelecer diretrizes e critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de
recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e atendimento dos beneficiários dos programas
habitacionais observado o disposto na referida lei, a política e o plano municipal de habitação; aprovar
orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social; fixar critérios para a priorização de linhas de ações; deliberar sobre as contas do FMHIS;
dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas matérias de sua
competência; e aprovar seu Regimento Interno.
5.1.2

Fortalecimento do órgão gestor da Política Municipal de Habitação

A Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo é o órgão da administração direta, hoje responsável pela
política habitacional do município (Lei Municipal nº 222/91). Atua de forma integrada com os demais órgãos
municipais que se relacionam com a política urbana e habitacional. Desta forma, para que a política habitacional
de Guarapuava seja implementada com sucesso, garantindo o direito à moradia digna à população local, é
necessário fortalecer e reestruturar esta pasta.
Ações Estratégicas
1) Realizar a capacitação dos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e demais
órgãos municipais que integram a Política Municipal de Habitação para a efetivação das atividades
afins;
2) Reestruturar o quadro de servidores através de concurso público;
3) Adquirir continuamente computadores e softwares para realização das atividades e/ou atualização.
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Recursos
A tabela a seguir mostra a estimativa de custo para promover o fortalecimento do órgão gestor da Política
Municipal de Habitação e demais de acordo com as ações necessárias.
TABELA 5: RECURSOS PARA O FORTALECIMENTO DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL

FORTALECIMENTO DO ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL
Custos (R$)
Ações Estratégicas
1)

2)
3)

Realizar a capacitação dos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e
demais órgãos municipais que integram a Política Municipal de Habitação para a
efetivação das atividades afins
Reestruturar o quadro de servidores através de concurso público
Adquirir continuamente computadores e softwares para realização das atividades e/ou
atualização

TOTAL

15.000,00/ ano (1)
15.000,00 (2)
25.000,00/ano

415.000,00 (3)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Considerou 90 horas de capacitação anual realizada por até 3 técnicos (valor hora R$ 37,50 conforme Anexo 3) mais material didático
e possibilidade de locação de local para realização da mesma.
(2) Refere-se ao valor estimado apenas à realização do concurso a ser executado por empresa terceirizada. Tem-se a possibilidade deste
custo ser revertido a zero quando utilizada a modalidade de preço zero para a realização de tal concurso. As despesas com o pessoal a
ser contratado já devem estar contempladas no orçamento da Secretaria. Fonte: levantamento em prestadoras de serviço que realizam
concursos públicos.
(3) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. Desta forma o gasto inicial seria de R$ 55.000,00 e a
partir do segundo ano de R$ 40.000,00.

5.1.3

Cadastro, Atualização de Dados e Recadastramento Habitacional

O cadastro habitacional é a ferramenta primordial para a garantia da efetividade dos programas habitacionais
propostos, além de ser uma ferramenta a partir da qual é possível determinar indicadores do setor habitacional.
Disto vem a importância de sua atualização constante, informatização e eficiência na coleta e complementação
dos dados cadastrados, a fim de que se configure um banco de dados atualizado e seguro de cada família
inscrita e do conjunto das inscrições que também possibilite o cruzamento de informações com demais setores
da administração pública, como: saúde, educação, assistência social, dentre outros.
O cadastro tem por objetivo dinamizar os processos de extração de dados, a partir de sua sistematização digital
que orientará o estabelecimento da ordem de atendimento, com base em critérios pré-estabelecidos e também a
caracterização de casos prioritários. O funcionamento eficiente do sistema informatizado será possível com a
elaboração do cadastro habitacional contendo os dados pertinentes para o intercruzamento entre os mesmos.
Sugere-se a utilização de um software que integre as informações de forma coordenada e processe as
informações em tempo real. Deverá ser um dos componentes alimentadores do Sistema de Informações
Municipal.
O intuito é de que este cadastro seja uma ferramenta de auxílio ao setor de assistência social e habitação para o
ágil cruzamento de dados, como por exemplo, moradias em áreas de risco, famílias que apresentem idosos e
deficientes, dentre outros, e auxiliará na verificação do quantitativo de famílias a serem contempladas, quando
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da disponibilidade de recursos ou empreendimentos públicos e privados. O sistema deverá gerar a informação
das famílias já atendidas pelos programas para evitar que elas sejam contempladas novamente, a partir da
simples exclusão do cadastro.
Destaca-se que dados da população já utilizados pela administração pública, tais como o Sistema de Cadastro
Único (CadÚnico) poderá vir a ser utilizado como um alimentador ou ferramenta para cruzamento de
informações do cadastro habitacional, devendo neste caso, a plataforma do programa a ser utilizado para o
cadastro habitacional compatível com o Sistema de Cadastro Único.
Para atualização dos cadastros existentes no sistema a população será comunicada por meio de edital de
publicação, jornal, rádio, site da prefeitura. Assim sendo, deve estar claro no sistema da Prefeitura Municipal e
para os responsáveis pelo cadastro habitacional que as inscrições poderão ser feitas pelas famílias que atendem
aos seguintes requisitos:


Pessoa 3 ou Famílias com rendimento entre zero a 10 salários mínimos (incluídos os que vivem de
aluguel);



Pessoa ou família não ser proprietária e não possuir financiamento de imóvel residencial em qualquer
parte do território nacional;



Pessoa ou família não ter sido atendida anteriormente por programas habitacionais municipais ou
outros agentes promotores de atendimento habitacional de moradias populares;



Famílias que moram há, pelo menos, 2 anos no município, ou o chefe da família trabalhe no município
há 2 anos, no mínimo (comprovação através de contrato de aluguel, conta de abastecimento de água,
energia elétrica, comprovante de matrícula escolar, carteira de trabalho, cadastros nas unidades de
saúde, dentre outros);



Ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipada.

Além destes requisitos, o órgão responsável pelo controle do cadastro deverá observar os critérios de prioridade
para obtenção de novas habitações, garantindo o direito à moradia, abrangendo elementos básicos de respeito à
dignidade da pessoa humana, garantia de segurança e paz, garantia de padrão de vida digna e garantia de não
ser vítima de discriminação. Projetos específicos serão desenvolvidos para ocupações nas seguintes situações,
ou quando apresentarem mais de um destes critérios:


Ocupação em área de preservação permanente: refere-se às ocupações sobre áreas de preservação
permanente, desrespeitando o Código Florestal (Lei Federal nº 4.771/65), principalmente em áreas
públicas.

3

Pessoa: refere-se à pessoa solteira, sem família constituída.
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Situação de risco e insalubridade: relaciona-se à saúde das pessoas e aos riscos de vida pela
implantação de moradias nas proximidades de fontes poluidoras ou áreas sujeitas à inundação, entre
outros principalmente em áreas públicas.



Situação física do sítio: diz respeito às ocupações impróprias ou irregulares (invasões) sob o ponto de
vista do ambiente ocupado, densidade, condições que possam causar incêndios, declividades
excessivas, acessos difíceis, entre outros;



Falta de saneamento básico e infraestrutura: refere-se à ausência de sistemas de água potável, energia
elétrica, drenagem e coleta e tratamento de esgoto. Inclui também a qualidade da acessibilidade com
adequada pavimentação e calçadas, pois é de fundamental importância a mobilidade urbana, à medida
que promove a integração da malha urbana e o acesso aos equipamentos urbanos.

5.1.3.1 Atendimento nos Projetos
Atualmente, não há critérios de atendimento claros estabelecidos pela municipalidade que pesem como
relevantes no momento da seleção das famílias, sendo esta uma das funções do presente PLHIS. Dessa forma,
se estabelecem como critérios e requisitos gerais para atendimento tanto para empreendimentos de
parcelamento e conjuntos habitacionais quanto para unidades ou lotes isolados os seguintes itens:
 Ordem cronológica de inscrição;
 Faixa de renda estabelecida para cada projeto;
 Análise cadastral quando necessária realizada pelo agente operador do projeto ou equipe
técnica municipal.
Para o caso de projetos de parcelamento ou conjuntos habitacionais deverão ser respeitados, conforme
legislação específica os seguintes percentuais para atendimento prioritário:
 Proporção de 3% para famílias com idosos (conforme o Estatuto do Idoso), sendo este
benefício concedido a partir de análise social quando necessário;
 Proporção de 3% para famílias com pessoas portadores de necessidades especiais
(deficiências físicas e/ou mentais, de acordo com legislação pertinente no período), sendo
concedido a partir de análise social quando necessário;
 Proporção de 3% para famílias com excepcional necessidade identificadas por situações
atípicas de carência sócio-econômica e vulnerabilidade social com risco eminente de vida do
indivíduo e/ou de sua família.
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Exceções ainda poderão ocorrer para atendimentos emergenciais como aqueles acometidos por catástrofes
decorrentes de fenômenos naturais (alagamento, vendaval, chuva de granizo) e/ou acidentes (incêndio),
vazamento de materiais tóxicos entre outros. O procedimento será o acionamento à seguradora (caso o ocorrido
seja sobre imóveis financiados pelo Fundo de Habitação) e para as demais habitações pertencentes à população
carente, que necessitarem de auxílio, as mesmas serão amparadas pela Secretaria de Assistência Social
juntamente com a Secretaria de Habitação de Urbanismo. Propõe-se, portanto, neste PLHIS que tal atendimento
emergencial seja por tempo determinado, onde a moradia ou abrigo “cedido temporariamente” seja devolvido ao
município para atendimentos futuros e assim por diante ou a implantação de aluguel social. Essas famílias
poderão normalmente fazer parte do cadastro e serem atendidas como os demais.
A ordem de inscrição é a “fila” principal que deverá ser seguida para o acionamento do benefício (atendimento
pelo Programa Habitacional), sendo imprescindível seu cumprimento para justa distribuição dos benefícios
habitacionais e credibilidade dos inscritos. Caso o primeiro da fila não se enquadre no programa ofertado ou não
queira ser atendido naquele momento, segue-se para o segundo e assim por diante, sem que o primeiro perca o
lugar na fila. À medida que tiverem outros programas deverá ser acionado novamente. Ainda, haverá exceção
para casos prioritários, desde que se enquadre em critérios específicos, como elencado anteriormente. No
momento da seleção das famílias haverá então a necessidade primordial de verificar quais se enquadram em um
dos critérios, que automaticamente serão os primeiros a serem acionados para atendimento (desde que
preencham todos os requisitos). Caso não haja número suficiente ou que não aceitem determinado programa
volta-se para a fila principal por ordem de inscrição.
A seguir ilustra-se um esquema de seleção de famílias na fila de atendimento dos inscritos no cadastro municipal
em um programa que contempla 50 moradias novas.
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FIGURA 2: ESQUEMA DA FILA DE ATENDIMENTO DOS INSCRITOS NO CADASTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

5.1.3.1.1 Instrumentos de avaliação para definição dos atendimentos de excepcional necessidade
Em se tratando da demanda por solicitação de prioridade de atendimento por excepcional necessidade será
aplicado um índice de avaliação que permitirá mensurar a vulnerabilidade de cada caso e assim estabelecer a
ordem dos atendimentos.
Além do índice de avaliação, o caso elencado para atendimento prioritário deverá ser subsidiado de pareceres
técnicos dos seguintes profissionais:
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Um assistente social e um psicólogo da Secretaria Municipal de Assistência Social da área de
abrangência do caso em questão; e



Outros profissionais necessários conforme a situação apresentada, tais como engenheiro civil,
arquiteto e urbanista e membros da Defesa Civil, entre outros.

Ações Estratégicas
1) Consolidar a ficha do cadastro habitacional (modelo Anexo 1) de forma que possa ser utilizado em meio
digital, possibilitando a identificação das famílias prioritárias e/ou quando da implantação de qualquer
empreendimento, em acordo com os requisitos especificados pelo órgão de gestão da Política
Municipal de Habitação;
2) Criar e estruturar um sistema integrado, possibilitando o uso das informações das fichas com o sistema
de georreferenciamento do município;
3) Implantar o programa digital de cadastro habitacional, possibilitando o manuseio das informações (filtro
de informações ou integração/cruzamento dos dados, exemplo: recebe bolsa família e possui mais de 5
membros na família);
4) Capacitar os técnicos da Secretaria de Habitação e Urbanismo para o correto preenchimento das
informações acerca das famílias quando estas forem realizar o cadastro na instituição;
5) Realizar o chamamento, por etapas (setor de interesse social ou bairro), para o cadastramento,
divulgando os documentos necessários para cadastro e esclarecendo o motivo do mesmo;
6) Divulgar como deve se proceder à atualização do cadastro habitacional às famílias cadastradas
(período e documentação necessária);
7) Realizar reuniões com as famílias potenciais, quando algum programa acionar a lista do cadastro
habitacional, com o objetivo de informar e confirmar o interesse da família de estar ingressando no
programa pertinente;
8) Realizar permanentemente a atualização do cadastro.
Recursos
A atualização, o cadastro e o recadastramento das famílias cadastradas a serem beneficiadas é uma das
condicionantes mais importantes para a realização dos programas criados pelo PLHIS de Guarapuava, que
orientarão a utilização dos recursos advindos do FMHIS, de parcerias privadas e de outras esferas de governo.
O gerenciamento deste sistema deve ser constante, de forma a facilitar a visualização da problemática
habitacional (perfil, necessidade dos cadastrados) para angariar recursos direcionados. A tabela a seguir mostra
a estimativa para elaborar o cadastro de acordo com as ações estratégicas necessárias, descritas anteriormente.
ETAPA 3 – Estratégias de Ação – Versão Final
32

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

TABELA 6: RECURSOS PARA O CADASTRO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E RECADASTRAMENTO HABITACIONAL

CADASTRO, ATUALIZAÇÃO DE DADOS E RECADASTRAMENTO HABITACIONAL
Custos (R$)
Ações Estratégicas
1) Consolidar a ficha do cadastro habitacional (modelo Anexo 1) de forma que possa

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)

ser utilizado em meio digital, possibilitando a identificação das famílias prioritárias
e/ou quando da implantação de qualquer empreendimento, em acordo com os
requisitos especificados pelo órgão de gestão da Política Municipal de Habitação
Criar e estruturar um sistema integrado, possibilitando o uso das informações das
fichas com o sistema de georreferenciamento do município
Implantar o programa digital de cadastro habitacional, possibilitando o manuseio das
informações (filtro de informações ou integração/cruzamento dos dados, exemplo:
recebe bolsa família e possui mais de 5 membros na família)
Capacitar os técnicos da Secretaria de Habitação e Urbanismo para o correto
preenchimento das informações acerca das famílias quando estas forem realizar o
cadastro na instituição
Realizar o chamamento, por etapas (setor de interesse social ou bairro), para o
cadastramento, divulgando os documentos necessários para cadastro e esclarecendo
o motivo do mesmo
Divulgar como deve se proceder à atualização do cadastro habitacional às famílias
cadastradas (período e documentação necessária
Realizar reuniões com as famílias potenciais, quando algum programa acionar a lista
do cadastro habitacional, com o objetivo de informar e confirmar o interesse da
família de estar ingressando no programa pertinente
Realizar permanentemente a atualização do cadastro

TOTAL

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

8.250,00 (1)

20.000,00 (2)
20.000,00 (3)

3.000,00/ano (4)

6.000,00/ano (5)
8.000,00/ano (5)
8.000,00/ano (6)
15.000,00/ano (7)

448.250,00 (8)

(1) Considerou-se aproximadamente 220 horas técnicas de profissional (valor hora técnica conforme Anexo 3).
(2) Estimou-se o valor para a definição e estruturação de programa.
(3) Considerou-se custo de contratação de empresa terceirizada para elaboração de programa digital e implementação.
(4) Considerou-se 80 horas técnicas para capacitação (valor hora técnica conforme Anexo 3).
(5) Referente à veiculação em rádios, jornais, carros de som, entre outros.
(6) Considerou-se 80 horas técnicas de dois técnicos e material para realização da atividade. Valor da hora técnica conforme especificado
no Anexo 3.
(7) Considerou-se aproximadamente 400 horas técnicas de profissional (valor hora técnica conforme Anexo 3).
(8) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. Desta forma o gasto inicial seria de R$88.250,00 e a partir
do segundo ano será de R$ 40.000,00/ano.

5.1.4

Levantamento e Formação de Estoque de Áreas

A ausência de terras disponíveis e acessíveis nos municípios é o grande entrave social que acaba por dificultar a
redução do déficit habitacional existente e crescente.
A fim de colocar em prática os programas habitacionais disponibilizados pelas esferas estadual e federal, é
interessante que haja estoque de lotes no município para a produção de moradias. Assim, é imprescindível o
levantamento de terras disponíveis para a formação deste estoque e atualização constante das informações já
apontadas no diagnóstico do PLHIS, e assim contribuir para a provisão habitacional no município. Além disso,
embora o município não possua estoque de áreas para provisão habitacional de interesse social, pode-se
verificar a existência de pequenas áreas centrais, bem localizadas e estas serem transferidas para o FMHIS para
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que este possa vender e obter recursos para a aquisição de outras áreas ou para provisão habitacional. Estas
áreas deverão ser diagnosticadas e avaliadas individualmente pelo município, verificando a possibilidade desta
transferência e posterior venda.
Além disso, segundo a situação atual do município, ressalta-se a importância da Prefeitura em implementar
ações para reforçar a equipe municipal, incluindo profissionais nas áreas de arquitetura e engenharia específicos
para a Política Municipal Habitacional, os quais deverão elaborar estudos para definição de áreas passíveis de
compra pelo poder público, a fim de estocar lotes vazios visando a construção de novas moradias para um
horizonte de 10 anos ou mais. Sugere-se ainda, a destinação de um técnico/profissional ligado às questões
habitacionais do município para realizar o acompanhamento do mercado imobiliário no município, principalmente
em leilões de imóveis com a finalidade de verificar as oportunidades e tentar a aquisição destas áreas para o
poder público.
Outra ação que contribui para a política de estoque de terras é a efetivação de procedimentos internos da
Prefeitura Municipal com relação à desapropriação de imóveis, com a sinalização no sistema de informações
municipais de lotes que estiverem com ordem de desapropriação, principalmente no setor de finanças da
Prefeitura Municipal, para que todos os departamentos tomem conhecimento.
Além disso, devem-se buscar parcerias privadas e, não obstante, a utilização dos recursos internos e dos
instrumentos de política urbana, para a formação de um estoque de terras, que futuramente poderão ser
utilizadas para soluções às questões habitacionais.
A Prefeitura Municipal poderá utilizar os seguintes instrumentos urbanísticos, definidos no Estatuto da Cidade, a
fim de disponibilizar terras para produzir moradias:
 Desapropriação para fins de Reforma Urbana;
 Direito de Preempção;
 Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no Tempo;
 Zonas Especiais de Interesse Social;
 Operações Urbanas Consorciadas; e
 Consórcio Imobiliário.
Destaca-se que um dos critérios para priorização dos recursos advindos do Programa Minha Casa Minha Vida, é
a implementação de instrumentos do Estatuto da Cidade voltados ao controle de áreas urbanas vazias, e
disponibilização de lotes em zonas consolidadas para implantação de empreendimentos vinculados a este
programa federal.
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Ações Estratégicas
As ações estratégicas para viabilizar o estoque de áreas em Guarapuava são as seguintes:
1) Acompanhar a dinâmica imobiliária;
2) Estabelecer no Cadastro Técnico Urbano (CTU) da Prefeitura Municipal mecanismos de
acompanhamento das transações realizadas em áreas de ZEIS já mapeadas ou outras que vierem a
ser determinadas, e incluindo a comunicação ao proprietário das implicações através do carnê do IPTU.
3) Estabelecer convênios com os cartórios de registro de imóveis (acordo de cooperação), com o objetivo
de trocar informações para que o processo tenha maior agilidade e segurança;
4) Realizar levantamento da quantidade de terra necessária para a implantação de novas moradias de
acordo com a necessidade apontada no PLHIS e viabilizar alternativas de aquisição desta área;
5) Inventariar os lotes de modo informatizado, controlando as entradas e saídas, buscando parcerias e
doações, realizando compras e gerando relatórios;
6) Firmar parcerias federal, estadual e com a iniciativa privada para obtenção de recursos para aquisição
de lotes, os quais deverão ser alocados no FMHIS;
7) Elaborar uma relação dos possíveis empreendedores, trabalhando de forma a efetivar projetos voltados
para a produção de habitação de interesse social.
Recursos
A disponibilidade de áreas pelo órgão público promove o desenvolvimento dos programas habitacionais, os
quais, em sua grande maioria, necessitam de lotes urbanizados como contrapartida municipal. Para o município
de Guarapuava, a criação do estoque de áreas seria um diferencial para o município, com a possibilidade de
estocar áreas voltadas à produção habitacional, principalmente de interesse social. O custo seria de R$2.000,00/
ano, para inventariar os lotes no sistema informatizado (Tabela 7).
TABELA 7: RECURSOS PARA LEVANTAMENTO E FORMAÇÃO DE ESTOQUE DE ÁREAS (INVENTÁRIO)

LEVANTAMENTO E FORMAÇÃO DE ESTOQUE DE ÁREAS (INVENTÁRIO)
Custos (R$)
Ações Estratégicas
1)
2)

3)

4)

5)

Acompanhar a dinâmica imobiliária
Estabelecer no Cadastro Técnico Urbano (CTU) da Prefeitura Municipal mecanismos de
acompanhamento das transações realizadas em áreas de ZEIS já mapeadas ou outras
que vierem a ser determinadas, e incluindo a comunicação ao proprietário das
implicações através do carnê do IPTU.
Estabelecer convênios com os cartórios de registro de imóveis (acordo de cooperação),
com o objetivo de trocar informações para que o processo tenha mais agilidade e
segurança
Realizar levantamento da quantidade de terra necessária para a implantação de novas
moradias de acordo com a necessidade apontada no PLHIS e viabilizar alternativas de
aquisição desta área.
Inventariar os lotes de forma informatizada, controlando as entradas e saídas, buscando
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LEVANTAMENTO E FORMAÇÃO DE ESTOQUE DE ÁREAS (INVENTÁRIO)
6)
7)

parcerias e doações, realizando compras e gerando relatórios
Firmar parcerias federal, estadual e com a iniciativa privada para obtenção de recursos
para aquisição de lotes, os quais deverão ser alocados no FMHIS
Elaborar uma relação dos possíveis empreendedores, trabalhando de forma a efetivar
projetos voltados para a produção de habitação de interesse social

TOTAL

-

20.000,00 (3)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) A estimativa da quantidade de terra necessária para a implantação de empreendimentos habitacionais visando solucionar o déficit
quantitativo apontado no PLHIS bem como o custo desta aquisição encontram-se determinados nos Programas de Produção de Moradias
e Realocação de Famílias em área de risco e preservação permanente.
(2) Considerou-se aproximadamente 53 horas técnicas por ano de um profissional (valor da hora técnica conforme Anexo 3).
(3) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos, sendo investido R$2.000,00 por ano.

5.1.5

Utilização dos Instrumentos da Política Urbana previstos no Plano Diretor de Guarapuava e no
Estatuto da Cidade

Para o desenvolvimento urbano de Guarapuava no que se diz respeito a sua Política Habitacional é de suma
importância que esta esteja em consonância com as Políticas e Diretrizes de desenvolvimento urbano previstas
tanto no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001, BRASIL, 2001a) quanto em seu Plano Diretor Municipal.
O Artigo 2º, do Estatuto da Cidade, que trata da “Política Urbana”, tem as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio
ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
...
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
...
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
...
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
...
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XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do
solo e edificação, considerada a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e
unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.

Entre os novos avanços que surgem com o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001a) e conseqüentemente no Plano
Diretor Municipal, alguns instrumentos são utilizados para aplicação nas políticas urbanas das cidades, de forma
a fornecer mecanismos jurídicos para gestão e combate de possíveis problemas e assim, subsidiar o poder
público municipal, conforme segue.

5.1.5.1 Instrumentos Urbanísticos voltados à Indução do Desenvolvimento Urbano
Para o PLHIS de Guarapuava, alguns desses instrumentos apresentados abaixo possuem forte vínculo e
conseqüentemente terão estreita relação na condução de medidas e ações que dizem respeito ao setor
habitacional, seja na produção de habitações e lotes de interesse social, seja nas ações e programas de
regularização fundiária das áreas ou ocupações irregulares e/ clandestinas.
São citados a seguir os instrumentos de indução ao desenvolvimento que auxiliarão na implementação do PLHIS
e a forma que poderiam ser utilizados pelo poder público municipal.
5.1.5.1.1 Desapropriação
A desapropriação possibilita ao poder público aplicar uma sanção ao proprietário, por não respeitar a
obrigatoriedade de função social da propriedade, transferência das áreas particulares ao domínio público
mediante pagamento de títulos da dívida pública, para a produção ou regularização de habitações de interesse
social.
Esse instrumento é essencial para o município de Guarapuava e deve estar previsto no Plano Diretor, caso haja
necessidade de desapropriar alguma área para aquisição de terras para a provisão habitacional. No entanto,
enfrenta-se dificuldade na obtenção de recursos para indenização desses proprietários.
5.1.5.1.2 Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios
A existência de inúmeros vazios urbanos (lotes urbanos sem edificação ou utilização) que poderiam estar sendo
utilizados para instalação de moradias, com intuito de dinamizar o uso do solo urbano acarretando na diminuição
das ocupações irregulares, porém, ora estão comprometidos ora estão subutilizados, onerando os custos de
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infraestrutura da área urbana, descumprindo com a função social da propriedade. Para que o proprietário
cumpra com o uso social, este deve parcelar, edificar ou mesmo dar uso a propriedades urbanas, caso contrário
o município poderá autuar através de cobrança incremental e progressiva ao longo do tempo de imposto
territorial urbano – IPTU progressivo no tempo.
5.1.5.1.3 Direito de Preempção
O Direito de Preempção confere ao Poder Público Municipal preferência para a aquisição de imóvel urbano,
objeto de alienação onerosa entre particulares, em prazo não superior a cinco anos, renovável a partir de um
ano após o decurso do prazo inicial de vigência.
Somente ensejarão o direito de preempção do Poder Público Municipal as alienações estipuladas por lei. Tal
instituto prevê, ainda, que o proprietário interessado em alienar imóvel situado em área que incida o direito de
preempção deverá notificar o município para que, no prazo de trinta dias, demonstre seu interesse em comprálo. A notificação será acompanhada de proposta de compra assinada por terceiro interessado na aquisição do
imóvel. Este instrumento poderá ser utilizado nos casos em que a prefeitura necessite desapropriar áreas para
viabilizar a produção de novas habitações de interesse social ou mesmo a implantação de equipamentos
públicos urbanos e comunitários como parques, escolas, postos de saúde, entre outros.
O Plano Diretor de Guarapuava não prevê áreas de preferência de compra, porém o instrumento consta na Lei
do Plano Diretor (lei municipal nº016/2006), podendo este ser instituído por lei específica.
5.1.5.1.4 Outorga Onerosa do Direito de Construir
A outorga onerosa do direito de construir é um mecanismo que permite que o direito de construir possa ser
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida financeira em que os
recursos são destinados a um fundo específico para programas de habitação de interesse social.
FIGURA 3: OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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Visto a dificuldade do poder público em adquirir lotes urbanizados para a produção de moradias e o crescente
desenvolvimento e pressão do setor imobiliário de Guarapuava, a Outorga Onerosa do Direito de Construir seria
uma possibilidade ao município de angariar recursos para o Fundo Municipal.
5.1.5.1.5 Transferência do Direito de Construir
Compensação cedida ao proprietário de uma determinada área que não poderá utilizar totalmente seu
coeficiente de aproveitamento seja por motivo de preservação de áreas verdes, patrimônio histórico ou até
mesmo pela invasão ou ocupação de terceiros. O poder público municipal pode, em se tratando de área
particular, permitir que o proprietário utilize o potencial construtivo de seu terreno em outro local permitido,
construindo acima do coeficiente que é permitido no local de destino (coeficiente de aproveitamento básico),
onde deverá estar previsto um coeficiente de aproveitamento máximo. Esse procedimento ocorre através do
registro de títulos em cartório possibilitando que o proprietário do título negocie este potencial no mercado
imobiliário do município.
O Plano Diretor prevê o enquadramento de imóveis a receber o benefício, quando autorizadas, na Zona de
Densificação, Zona Central Estendida, Eixos de Adensamento e nas áreas com destinação específica. Neste
caso ainda, o município precisa regulamentar o instrumento através de lei específica.
5.1.5.1.6 Consórcio Imobiliário
Este instrumento tem o objetivo de viabilizar intervenções urbanas em atuação integrada entre o poder público e
iniciativa privada, onde o primeiro em troca de infraestruturação básica de áreas loteadas pelo segundo, recebe
percentual das áreas imobiliárias para instalação de equipamentos urbanos como creches, escolas técnicas ou
lotes para produção de habitação de interesse social e a iniciativa privada recebe unidades imobiliárias. Desta
forma deve ser regulamentado para sua implementação.
5.1.5.1.7 Operação Urbana Consorciada
Visa alcançar transformações urbanísticas e estruturais na cidade, prevendo incentivo à ocupação de áreas
potenciais de desenvolvimento, atendimento habitacional às famílias de baixa renda e urbanização ou
implantação de infraestrutura, mediante parceria do poder público e do setor privado, em que o primeiro
coordena as intervenções, não podendo esta função ser estendida ao segundo.

Para algumas áreas

consideradas precárias ou que necessitem de uma requalificação, o uso deste instrumento será uma alternativa
para a viabilização das obras ou melhorias. Este mecanismo tem por objetivo instituir esta parceria públicoprivada, possibilitando minimizar os custos do poder público na produção de moradias populares e sua
infraestrutura, em troca de modificações dos índices urbanísticos e parâmetros de uso do solo, vinculado ao
Plano Diretor, por exemplo.
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Para que as operações urbanas consorciadas tenham resultados positivos para ambos os lados, é necessária a
elaboração de projeto urbanístico indicando os investimentos, pelos empreendedores, visando às melhorias
urbanas em prol dos moradores da área de intervenção, tanto na urbanização do assentamento quanto em
unidades habitacionais, os quais serão encaminhados ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e
poderão ser utilizados para atendimento do cadastro habitacional. A contrapartida a ser paga pelo proprietário
será revertida na permissão da outorga onerosa do direito de construir, aumentando o seu coeficiente de
aproveitamento e reduzindo as chances do Poder Público arcar com os gastos previstos pelo particular.
5.1.5.1.8 Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV
Visa a possibilidade de avaliação do grau de impactos, sejam positivos ou negativos, que determinado tipo de
uso pode causar na área de entorno, bem como nas infraestruturas e serviços públicos existentes na área de
influência onde venha a se instalar.
Além disso, o objetivo do Estudo de Impacto de Vizinhança é democratizar o sistema de tomada de decisões
sobre os grandes empreendimentos a serem realizados na cidade, dando oportunidade de manifestação a
comunidades que estejam expostos aos impactos dos grandes empreendimentos. As conclusões do EIV
poderão aprovar o empreendimento ou atividade, estabelecendo condições ou contrapartidas para seu
funcionamento, ou poderão impedir sua realização.
No caso de Guarapuava, os empreendimentos e atividades, privados ou públicos, que dependerão de
elaboração de EIV para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo
do Poder Público Municipal, são definidos na lei de Zoneamento de Uso e Ocupação.
Em relação à política habitacional municipal, o município pode estabelecer como medida mitigadora dos
empreendimentos que estão sujeitos ao EIV, que seja solicitado um estudo de impacto de vizinhança para
empreendimentos habitacionais de grande porte, compreendendo acima de 150 unidades habitacionais,
verificando os impactos que este poderá gerar no sistema de infraestrutura e saneamento básico, uso e
ocupação do solo, entre outros.
5.1.5.2 Utilização dos Instrumentos Urbanísticos voltados a Regularização Fundiária
Um dos objetivos mais importantes da regularização fundiária é a integração plena dos assentamentos à cidade
formal, instituindo regras de controle, uso e ocupação do solo, de acordo com a legislação municipal, para
auxiliar o município. O Estatuto da Cidade criou instrumentos de regularização que possibilitam novas formas de
legalização para ocupações feitas por populações de baixa renda em áreas que não lhe pertencem. Estes
devem estar previstos no Plano Diretor de Guarapuava.
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5.1.5.2.1 Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS
A ZEIS foi regulamentada pela Lei Federal nº. 10.257/2001 - Estatuto da Cidade – (BRASIL, 2001a), como um
novo instrumento de política urbana, para promover a regularização dos assentamentos e ocupações irregulares.
O Estatuto da Cidade delega ao Plano Diretor a possibilidade da instituição de ZEIS como importante ferramenta
para a flexibilização das normas e exigências para regularização de loteamentos e desmembramentos. A
demarcação de áreas como ZEIS possibilita às comunidades residentes nestas áreas o direito à habitação,
desde que a sua permanência não represente riscos à integridade física e ao meio ambiente. Também podem
flexibilizar diversos parâmetros urbanísticos, como tamanhos menores de lotes mínimos, maiores taxas de
ocupação, entre outros; bem como agilizar e diminuir as exigências burocráticas e legais em seus processos de
regularização e titulação, além de facilitar a instalação de serviços e infraestruturas urbanas.
Ainda, a instituição de ZEIS pode regular e aumentar a oferta de habitações destinadas ao interesse social às
classes menos favorecidas e assim possibilitar que se evite a ocupação de novas áreas de risco ou ambientais.
Cabe destacar que o município deverá elaborar uma legislação específica, regulamentando as ZEIS propostas
no Plano Diretor. Estas áreas serão estabelecidas pelo poder executivo municipal e encaminhadas à Câmara
Municipal para aprovação juntamente com as minutas de lei dos demais instrumentos.
E ainda, deverão ser elaborados Planos de Urbanização de cada ZEIS a ser estabelecido pelo município e
aprovados pelo CONPLUG, conforme regulamenta no Plano Diretor (lei municipal nº16/2006).
5.1.5.2.2 Usucapião Urbano
O usucapião urbano é um instrumento pelo qual se transfere ao possuidor a propriedade plena de imóvel
particular, por meio de sentença judicial declaratória, se comprovado o exercício da posse mansa e pacífica, no
prazo fixado em lei. Ela opera a despeito da vontade do antigo proprietário.
A modalidade de usucapião urbano foi instituída pelo artigo 183 da Constituição Federal e trouxe a previsão de
que, aquele que possuir como sua moradia ou de sua família, área de até 250 m2, pelo prazo de cinco anos
ininterruptos, sem oposição, e não sendo proprietário de outro imóvel urbano ou rural, adquirirá o domínio sobre
a área particular e poderá solicitar ao juiz que assim o declare.
Em 2001, o Estatuto da Cidade disciplinou a execução da política urbana através dos artigos 182 e 183 da
Constituição Federal, prevendo em seus artigos 9º a 14, que o usucapião urbano poderia ser reconhecido tanto
na forma individual, quanto na forma coletiva, na qual se reconhece o domínio de várias pessoas ou famílias
ocupando coletivamente uma área, sem que seja possível individualizar os lotes.
A legislação vigente trouxe outros implementos a esta modalidade de usucapião ao determinar que sua
declaração pelo Judiciário se dê em processo com rito sumário e que a Carta de Sentença da declaração do
domínio seja registrada gratuitamente. Permitiu ainda, que as associações de moradores de bairro, legalmente
constituídas, atuassem como substitutas processuais dos moradores.
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O novo Código Civil nos artigos 1.238 a 1.242 estabeleceu condições em que se admite a aquisição da
propriedade por usucapião, prevendo, além da usucapião urbana (art. 1.240), outras formas de aquisição da
propriedade por usucapião:


Usucapião extraordinária para moradia ou produção (art. 1.238, § único, do Código Civil). Os principais
requisitos são: comprovação de dez anos de posse justa (posse que não decorre de violência, não é
fruto de ato de violência, não foi conquistada de forma sub-reptícia ou não encerrou posse exercida em
nome de outra pessoa ou terceiros); ininterrupta; e, sem oposição. É necessária a comprovação da
fixação e manutenção de moradia ou realização de serviços produtivos no imóvel. Não há necessidade
de ser o único bem do autor, inexistindo limitações quanto às dimensões do imóvel.



Usucapião Ordinária (art. 1.242 do Código Civil). Os principais requisitos são: comprovação de dez anos
de posse (15 anos quando o prazo tiver início antes de junho de 1997); comprovação de que a posse é
de boa fé (quando o possuidor desconhece obstáculo que impeça a aquisição do imóvel); e
comprovação de que a posse é ininterrupta e sem oposição. É necessária a apresentação de
documento que comprove a boa fé, como contrato de compra, de compromisso ou promessa de
compra ou de cessão de direitos do imóvel objeto da posse.



Usucapião Ordinária decorrente de registro cancelado: (art. 1.242, § único do Código Civil). Os
requisitos são: cinco anos de posse de boa fé; ininterrupta; e sem oposição. Além de documento ou
contrato de compra, de compromisso ou promessa de compra ou de cessão de direitos do imóvel objeto
da posse, deve ser apresentada prova do cancelamento do registro imobiliário antecedente.

Como já foi ressaltado, o reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião deve ser requerida em juízo.
As principais formas de ação de usucapião especial urbano, instituída pela Constituição Federal e pelo Estatuto
da Cidade (Capítulo 6), são:


Usucapião individual – utilizada quando o requerente é um único indivíduo e sempre que o terreno
puder ser individualizado, ou seja, seus limites e dimensões definidas, confrontantes identificáveis e
possuir acesso para logradouro público.



Usucapião plúrima – aplicável quando o requerente é um grupo de indivíduos, mas cada um pode ter
seu o lote individualizado. A inclusão de várias requisições em uma única ação simplifica sua
tramitação, gerando economia processual e agilizando o processo de regularização. Há juízes que
limitam o número de famílias em cada ação.



Usucapião coletiva – deverá ser empregada quando se pretende a declaração de domínio em área
onde não é possível individualizar lote ou construção, com pessoas vivendo em situação de posse. A
sentença que declarar a aquisição do domínio declarará a existência de um condomínio indivisível onde
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cada condômino terá fração ideal no terreno, que pode ser igual para todos ou diferenciada, de acordo
com declaração prévia assinada pelos requerentes.
Estas modalidades de usucapião são viáveis para regularização das propriedades, definindo ao novo morador o
direito à posse da terra, seguindo as devidas condicionantes e orientações do Estatuto da Cidade.
5.1.5.2.3 Direito de Superfície
O Direito de Superfície foi incluído no conjunto de instrumentos de regularização fundiária do Estatuto da Cidade
(Artigos 21 a 24) e previsto em título específico no Código Civil (Artigos 1.369 a 1.377).
Pode ser empregado tanto para regularizar ocupações em áreas particulares como em áreas públicas, dando ao
superficiário o direito de uso da área, da forma estipulada no contrato, desde que respeitada à legislação
urbanística. Trata-se de um direito real em que o proprietário do imóvel cede ao superficiário o direito de uso do
solo, subsolo e espaço aéreo do terreno.
O contrato deverá ser feito por Escritura Pública a ser registrada no cartório de registro de imóveis e poderá
estabelecer a cessão do direito de superfície a título oneroso ou gratuito, por tempo determinado ou
indeterminado. Normalmente o superficiário responde por todos os tributos que incidirem sobre o imóvel, a não
ser que o contrato estipule forma diversa.
Este direito também poderá ser transferido a terceiros, respeitadas as estipulações contratuais, e será
transferido aos herdeiros no caso de morte do superficiário. Na alienação do direito de propriedade, deverá ser
dada preferência ao superficiário, ao passo que na alienação do direito de superfície, deverá ser dada
preferência ao proprietário do imóvel.
O direito extingue-se pelo advento do termo ou pelo descumprimento pelo superficiário de suas obrigações
contratuais. Extinto o contrato, o fato deverá ser averbado no registro imobiliário e o proprietário recuperará o
domínio pleno sobre o imóvel e as acessões que tiverem sido feitas sobre o imóvel com ou sem indenização
conforme o contratado.
O direito de superfície pode ser dado em garantia, para fins de financiamentos habitacionais, desde que
respeitado o seu prazo de vigência, pois o direito se extingue pelo advento do termo ou pelo descumprimento
pelo superficiário de suas obrigações contratuais. Extinto o contrato, o fato deverá ser averbado no registro
imobiliário, e o proprietário recuperará o domínio pleno sobre o imóvel.


Alienação direta aos ocupantes

A alienação é um instrumento de que os particulares dispõem para a aquisição de bens da União, desde que
não haja interesse econômico e social por parte do Estado em manter o imóvel em seu patrimônio, condicionado
ainda à preservação ambiental ou defesa nacional. A autorização da alienação de bens imóveis da União só
poderá ser concedida pelo Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão após a avaliação do imóvel e sua
alienação deve estar fundamentada no interesse público de modo a cumprir sua função socioambiental em
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equilíbrio com a finalidade de arrecadação (Manual de regularização fundiária em terras da União, Ministério do
Planejamento Orçamento e Gestão, Secretaria do Patrimônio da União).
Em princípio toda alienação de bem público depende de lei autorizadora, de licitação e de avaliação da coisa a
ser alienada.
De acordo com o Código Civil de 2002, artigo 100, a regra geral é de que todo bem público é inalienável,
“enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”. De acordo, portanto, com o Código
Civil Brasileiro de 2002, a inalienabilidade pode ser descaracterizada com a desafetação da destinação originária
por meio de lei especifica.
Assim sendo, os bens públicos passam a ser dominicais, com a desafetação. Bem dominical é aquele que faz
parte do patrimônio disponível da Administração Pública, podendo então ser alienado. Portanto, esse
instrumento poderá ser utilizado também para os casos de ocupação de áreas destinadas a equipamentos
públicos ocupadas irregularmente.
A alienação pode ocorrer por meio de venda, permuta ou doação. No caso de venda, esta deverá ser feita por
meio de concorrência ou leilão público após avaliação do bem.
Para projetos de caráter social, como fins de assentamento de famílias de baixa renda, o pagamento poderá ser
realizado mediante um sinal (mínimo 5% do valor da avaliação) ou ser parcelado em até duas vezes, ou ainda,
ser dispensado a critério da União, no caso de famílias de baixa renda. O saldo poderá ser parcelado em até
trezentas prestações mensais desde que o valor mínimo da prestação seja 30% do valor do salário mínimo
vigente.
Em Guarapuava, consta a lei municipal nº 43/81 (alterada pela lei 153/90) que dispunha sobre a alienação de
áreas de terras do patrimônio municipal, em forma de lotes, integrados em loteamentos ou não, diretamente às
famílias de baixo rendimento econômico (art. 1º). O critério fixado nessa lei era de rendimento de até 3 salários
mínimos, e preferencialmente famílias que estivessem ocupando referida área. Posteriormente a Lei municipal nº
153/81 altera os artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 10 e 11 dessa lei 43/81, onde os principais pontos se referem a:
 Localização, forma de fracionamento e alienação desses imóveis, que serão estabelecidos em ato
próprio;
 Dispensa de concorrência;
 Prazo máximo de parcelamento de 120 meses, sujeito a juros legais;
 Produto da venda dos lotes será incorporado ao Fundo Especial de Habitação - FEH;
 O valor incorporado ao FEH será aplicado na compra de novas áreas com objetivos habitacionais da lei
em comento;
 Contrato de compra e venda;
 Penalidade de perda do imóvel em atrasos de 6 prestações consecutivas;
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 Possibilidade de cessão de direito a terceiros após 5 anos da assinatura do termo de compromisso,
com anuência da Prefeitura;
 Possibilidade de cessão à pessoa da família, em caso de força maior e devidamente justificado e com
anuência da Prefeitura, desde que os interessados beneficiados preencham as condições estipuladas
nessa lei;
 O município manterá cadastro das pessoas beneficiadas não permitindo que os mesmos beneficiados
tenham novo acesso aos benefícios dessa lei;
 Entre outros.


Adjudicação Compulsória

Ocorre quando o morador possui um documento que comprova que adquiriu e pagou pelo imóvel, mas não
possui a sua escritura. A partir desta comprovação é proposta uma ação judicial e o juiz decide pela adjudicação
compulsória e o registro do imóvel em nome do comprador.
A adjudicação só gerará registro se o imóvel adquirido for regular, isto é, se previamente existir matrícula ou
transcrição em nome do vendedor.


Doação

A doação, instituto do Direito Civil, é o contrato pelo qual uma pessoa (o doador), por liberalidade, transfere um
bem do seu patrimônio a um donatário que o aceite.
A Administração Pública pode fazer doações de bens imóveis, desde que estejam desafetados do uso público e
comumente o faz para incentivar construções e atividades de interesse social, como a regularização fundiária.
Existem dois tipos de doação, a simples, sem encargos, e a doação com encargos. As doações simples
dependem de autorização legislativa, que estabeleça as condições para sua efetivação e de avaliação prévia do
bem a ser doado. Na doação com encargos, além dos requisitos já mencionados, poder-se-á realizar licitação, e,
de qualquer forma, o instrumento contratual deverá conter, obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu
cumprimento e cláusula de revisão, sob pena de nulidade do ato.
Este instrumento poderá ser utilizado, no município de Araucária, para fins de regularização fundiária em áreas
públicas onde se outorga o direito de superfície para o usufruto do terreno, podendo reformar, construir no local
acordado em tempo determinado ou indeterminado; nos casos particulares, o proprietário pode conceder o
direito da superfície para o Poder Público realizar a infraestrutura viária e de saneamento, e após esta fase deve
ficar estipulado que o direito de superfície passa para a população ocupante da área.
Pode ser considerada uma alternativa para as diversas situações de ocupações em áreas públicas que o
município possui áreas ocupadas por famílias com mais de 3 salários mínimos.
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5.1.5.2.4 Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia – CUEM
A CUEM é um instrumento para regularização·fundiária em áreas públicas urbanas, da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal, criado juntamente com a usucapião urbana, pelo artigo 183 da Constituição
Federal, sendo disciplinado pela Medida Provisória nº 2.220 de 2001.
O direito à CUEM é limitado às posses anteriores a 30 de junho de 2001. Assim, o morador que comprovar a
posse de área pública, de forma mansa e pacífica, ininterrupta, de cinco anos anteriores à data de 30 de junho
de 2001, deverá ter este direito reconhecido pelo Poder Público por meio da emissão de título administrativo ou
declarada por sentença judicial. É necessário também que o morador não seja proprietário ou concessionário de
outro imóvel urbano ou rural.
Na forma individual, a área ocupada para fins de moradia não poderá ser superior a 250 m2. Na forma coletiva,
será atribuída fração ideal de terreno igual a cada possuidor independentemente da área ocupada, desde que
cada fração ideal não seja superior a 250 m2.
A CUEM é gratuita, pode ser transferida pela cadeia sucessória ou por herança, pode ser vendida ou doada, e
pode ser oferecida como garantia para financiamentos habitacionais, segundo a Lei Federal nº 11.481 (BRASIL,
2007b).
O Poder Público deve garantir novo local de moradia ao possuidor quando o local de ocupação acarretar risco
de vida ou à saúde deste e de sua família. Nos casos em que a área ocupada for de uso comum do povo, estiver
destinada a projeto de urbanização, se for de interesse da defesa nacional, se for de preservação ambiental ou
de ecossistemas, se estiver reservada à construção de represas ou obras congêneres ou se estiver situada em
via de comunicação, o Poder Público poderá optar entre garantir o direito no próprio local de moradia ou
assegurar ao morador o exercício deste direito em outro local.
A concessão será extinta se o concessionário der outro uso à área ou se adquirir outro imóvel urbano ou rural.
A concessão é um direito real subjetivo e, em princípio, deve ser requerida à Administração Pública por via
administrativa, que tem o prazo de até um ano para concedê-la. Em caso de resposta negativa ou de ausência
de resposta, deve ser requerida em Juízo. Todavia, nada impede que o pedido seja requerido diretamente ao
Judiciário se houver resistência aparente da municipalidade em aceitar o pedido de reconhecimento do direito,
pois nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída do exame do Poder Judiciário. Como direito real,
o título de CUEM pode ser registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente.
A CUEM é um instrumento que viabiliza a regularização de áreas públicas ocupadas por moradores de baixa
renda, com uma alternativa à usucapião, que em regra, não pode ser aplicada aos imóveis públicos. É um direito
garantido pela Constituição Federal através do artigo 183 e pela Medida Provisória – MP, nº 2.220/ 2001
(BRASIL, 2001b), cuja concessão é totalmente gratuita.
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Portanto, trata-se de um direito real, ou seja, um direito oponível a terceiros e não apenas ao concedente, que
terá por titulo um contrato entre o Poder Público e o ocupante da área pública, ou ainda, uma sentença judicial.
Em ambos os casos, a concessão de uso deverá ser levada a registro no Cartório do Registro de Imóveis. O
ocupante não recebe título de propriedade, esta continuará em poder da Administração Pública. O que se tem é
uma concessão de um dos poderes inerentes ao direito da propriedade, isto é, concede-se o direito de USAR o
bem, uma única vez a cada beneficiário, como bem define o Código Civil no seu art. 1.228: “Direito de
propriedade é direito de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha” (art. 1.228 Código civil).
Entretanto, existem alguns pré-requisitos para obtenção da CUEM:


Somar cinco anos de posse sobre o terreno público urbano de até 250 m² até 30 de junho de
2001;



Pode ser utilizado somente para fins de moradia;



O interessado não pode possuir outro imóvel urbano ou rural.

Existe ainda a possibilidade de a CUEM ocorrer em outro local, conforme faculta a MP nº 2220/ 2001,
condicionados aos seguintes requisitos:


Área ocupada de uso comum do povo;



Área para projetos de urbanização;



Área de interesse da defesa nacional;



Área de Preservação ambiental ou proteção dos ecossistemas naturais;



Área reservada à construção de represas e obras semelhantes ou situadas em via de
comunicação.

O poder público irá decidir se vai reconhecer o direito à CUEM do morador no local em que mora ou em outro.
Quando a ocupação acarretar risco à vida ou à saúde dos ocupantes, o Poder Público deverá garantir ao
possuidor o exercício do direito à moradia em outro local.


Concessão de Uso Especial Coletiva

Pela nova disposição legal a concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma coletiva
sempre que nos terrenos públicos ocupados por população de baixa renda para fins de moradia, até o prazo
legal de 30 de junho de 2001, já houver posse por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, e não for possível
identificar os terrenos ocupados por cada possuidor (favelas).
Há que se interpretar a lei tendo em vista que um dos objetivos do Estatuto da Cidade, expresso inclusive nas
diretrizes gerais da Política Urbana, é o de promover a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação
do solo e edificação, considerando-se a situação socioeconômica da população e as normas ambientais.
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Na forma coletiva, a concessão de uso funcionará como um condomínio, embora os concessionários não sejam
co-proprietários do bem, e sim, apenas co-usuários do mesmo terreno para fins de moradia. O imóvel ocupado
coletivamente será concedido à coletividade ocupante na forma de frações ideais, que não precisarão
corresponder à metragem exata ocupada por cada família. Esta fração não poderá ser superior a 250 m². Se os
moradores desejarem, poderão estabelecer dimensões diferenciadas das frações ideais, estabelecendo uma
correspondência com o tamanho real dos lotes, por meio de acordo por escrito e o documento acompanhará o
registro da concessão coletiva.
O município de Guarapuava poderá fazer uso deste instrumento para que a população de interesse social que
esteja instalada em áreas públicas possa ter o direito de uso do solo para fins de moradia.
5.1.5.2.5 Concessão de Direito Real de Uso – CDRU
A CDRU é o instrumento que possibilita que o proprietário de um imóvel dê o domínio útil deste a um terceiro
interessado. Ela é aplicável a áreas públicas e particulares, sendo regulamentada pelo Decreto-Lei nº 267 de
1979.
Trata-se de direito real sobre coisa alheia, em que o proprietário de uma área (cedente) outorga a terceiro
(cessionário), por meio de contrato gratuito ou oneroso, o direito de usar o seu imóvel por prazo determinado ou
indeterminado, da forma estipulada no contrato. Desta forma, é resolúvel, tanto pelo descumprimento das
condições contratuais quanto pelo decurso do prazo estipulado.
Quando o cedente for o Poder Público, a outorga do direito pode ser feita por meio de Termo Administrativo que
deverá ser lavrado nos termos previstos na legislação vigente para outorga e registro da CDRU. Por exemplo, se
o outorgante for o município, deve ser consultada a legislação municipal para respaldar e formalizar a outorga.
Quando a CDRU for feita para fins de regularização fundiária, a legislação federal (Lei 8.666 de 1993)
expressamente autoriza a dispensa de licitação.
Finalmente, o Estatuto da Cidade revitalizou este instrumento ao estabelecer, em seu artigo 48, que quando
utilizados pelo Poder Público em programas para fins habitacionais de interesse social, os contratos de CDRU
terão caráter de escritura pública e constituirão título de aceitação obrigatória para financiamentos habitacionais,
desde que registrados no Cartório de Registro de Imóveis competente. A Lei Federal nº 11.481 de 2007
consolidou a possibilidade de utilização da CDRU como garantia para os financiamentos habitacionais.
A CDRU, como é também denominada, pode ser aplicada em terrenos públicos ou particulares, podendo ser
gratuita ou onerosa, e utilizada com a finalidade de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra ou
outra utilização de interesse social. Assemelha-se ao direito de superfície.

ETAPA 3 – Estratégias de Ação – Versão Final
48

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

A legislação federal (Lei nº 9.636/ 1998 e Lei nº 11.481/ 2007) dispõe do aforamento4 de forma gratuita ou
onerosa. O aforamento (ou enfiteuse) não está contemplado no Código Civil de 2002, e aqueles realizados antes
do novo código estão subordinados às disposições do Código Civil de 1916 e leis posteriores, até sua extinção,
ficando proibida a cobrança de laudêmio.
A União poderá conceder aforamento quando entender que não há interesse público, econômico ou social em
manter o imóvel em seu domínio, assim como quando for conveniente à preservação ambiental e à defesa
nacional, optando por radicar o indivíduo ao solo e mantendo o vínculo da propriedade como pública (Manual de
regularização fundiária em terras da União, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, Secretaria do
Patrimônio da União).
Quando se tratar de famílias de baixa renda, a União concederá a isenção mediante solicitação do beneficiário.
5.1.5.2.6 Desapropriação
Desde 1941, com a publicação do Decreto-Lei nº 3.365, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública,
é possível desapropriar áreas para a implantação de loteamentos. A partir de 1962, com a Lei Federal nº 4.132,
a desapropriação por interesse social passou a ser utilizada "para promover a justa distribuição da propriedade
ou condicionar seu uso ao bem estar social" (Art. 1º), fortalecendo-se a idéia de desapropriar para fins de
regularização fundiária.
Em seu artigo 2º, esta Lei considerou de interesse social para fins de fomentar a moradia: o aproveitamento de
todo bem improdutivo ou explorado sem correspondência com as necessidades de habitação, trabalho e
consumo dos centros de população a que deve ou possa suprir por seu destino econômico; a manutenção de
posseiros em terrenos urbanos onde, com a tolerância expressa ou tácita do proprietário, tenham construído sua
habitação, formando núcleos residenciais de mais de 10 (dez) famílias; e a construção de casas populares.
Determinou ainda que uma vez decretada, o Poder Público tem o prazo de dois anos para fazer o depósito
prévio (normalmente o valor venal do imóvel) ou pagar o valor acordado com o expropriado (na hipótese de
desapropriação amigável), e dar ao imóvel o destino que moveu o Decreto expropriatório.
O depósito prévio, comprovado em Juízo, faz com que seja determinada a imissão provisória na posse, que
deverá ser registrada na matrícula do imóvel no Registro competente para que produza efeitos jurídicos. Com a
imissão provisória na posse, o expropriante poderá para fins de regularização fundiária ou implantação de
projetos habitacionais, outorgar aos beneficiários a cessão ou promessa de cessão da posse, que poderá ser
registrada. Uma vez finalizado o processo de desapropriação, a propriedade plena deverá ser automaticamente
transmitida pelo expropriante aos cessionários.
O aforamento é um ato pelo qual a União permite a utilização de um imóvel de sua propriedade por terceiros (foreiro) a partir do
pagamento de uma taxa equivalente a 0,6% do valor do bem anual. É um contrato pelo qual ocorre a transferência do domínio útil e
perpétuo de um imóvel por seu proprietário, sob o pagamento de um foro anual, certo e invariável.

4
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A possibilidade de registro da imissão provisória na posse e a respectiva cessão ou promessa de cessão consta
da Lei Federal nº 6.766 de 1979, após modificação realizada em 1999.
A desapropriação, no caso de Guarapuava, não é o melhor instrumento a ser utilizado pelas condições onerosas
em que se implica ao município. Porém, em alguns casos de apropriação de áreas particulares pelas ocupações
irregulares será necessária a utilização deste e a indenização aos moradores que serão retirados da área de
intervenção, quando couber.


Expropriação

Com a aprovação do novo Código Civil Brasileiro – CCB, em 2002, surgiu esta nova modalidade de
regularização fundiária que vem sendo chamada por especialistas de “Expropriação Judicial”.
Este instrumento permite ao Poder Judiciário agir no sentido a garantir o direito de moradia das famílias que
ocupam áreas particulares de ocupação consolidada, que ainda permanecem na insegurança quanto ao despejo,
em função da disputa pela posse da terra junto aos legítimos proprietários da área ocupada.
O artigo do CCB que trata deste assunto estabelecendo o que segue:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§ 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em
extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável
número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras
e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.
§ 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao
proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome
dos possuidores.

Dentro deste contexto também surge a figura do “REGULARIZADOR SOCIAL”, representando a entrada da
iniciativa privada e da sociedade organizada neste espaço tradicionalmente ocupado pelo setor público,
redefinindo, naturalmente, o papel do estado no processo.
Utilizando este instrumento, o Município, em sintonia com o Poder Judiciário local, por meios próprios ou em
parceria com o “Regularizador Social”, poderão mediar os interesses de proprietários e ocupantes de áreas
irregulares, visando à regularização fundiária do imóvel sem a necessidade de desapropriá-lo. Fruto deste
entendimento entre as partes é um Acordo Judicial, que será levado ao juiz para homologação.
Esta modalidade permite que a regularização, em sua maior parte, seja custeada por aqueles que deram causa
a ocupação irregular, e não pelos cofres públicos e conseqüentemente pelos contribuintes, que sofrem direta e
indiretamente os impactos ambientais e sociais por ela causados. Além disso, tira a população da condição de
pedinte e os governantes da condição de “benfeitores paternalistas”, na medida em que devolve à comunidade a
responsabilidade de reverter os problemas por ela causados.
A expropriação judicial também pode ser utilizada em conjunto com o instrumento da demarcação urbanística,
abreviando o caminho burocrático das regularizações, principalmente junto aos cartórios.
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5.1.5.2.7 Demarcação Urbanística
Um dos mais valiosos instrumentos que o Município de Guarapuava terá em mãos, a partir da aprovação do
PLHIS, para promover uma ampla regularização do direito de propriedade sobre os lotes situados em áreas
particulares de ocupação irregular consolidada, situadas dentro do seu perímetro urbano, será a demarcação
urbanística.
Através desta modalidade, em parceria com o poder judiciário e, se necessário, da iniciativa privada na figura do
“Regularizador Social”, o município poderá facilitar a aquisição do registro de propriedade pelas diversas famílias
que vivem em áreas como estas, que sejam passíveis de regularização e que após tantos anos de existência,
não tem mais porque permanecerem irregulares.
Um dos maiores problemas enfrentados pelos processos de regularização fundiária em nosso país é o excesso
de burocracia exigida pelos órgãos licenciadores, bem como, pelos cartórios para a aprovação dos projetos de
parcelamento e posterior registro. A demarcação urbanística, aliada aos instrumentos jurídicos da Usucapião
Urbana e da Expropriação Judicial, evitará parte desta burocracia.
As leis brasileiras já estão apontando nesta direção há algum tempo. O Estatuto da Cidade, o Novo Código Civil,
as Medidas Provisórias lançadas pelo Governo Federal para regularização das áreas da União, a Resolução nº
369/2006 do CONAMA e a própria revisão da Lei nº 6.766/ 1979, que está em discussão no Congresso Nacional,
indica a necessidade de flexibilização das exigências para aprovação de projetos de regularização fundiária,
sejam eles de interesse social ou especifico.
A demarcação urbanística em síntese consiste no fechamento do perímetro da ocupação existente por parte do
município e a elaboração de uma planta de regularização. Posteriormente, com o auxílio do Cartório de Registro
de Imóveis competente, promove-se a identificação das propriedades atingidas pela ocupação e contato com os
proprietários para inicio das negociações.
Proprietários de áreas particulares ocupadas ou loteadas irregularmente quase sempre estão dispostos a
negociar para solucionar o problema. No caso de uma ocupação irregular, que aconteceu contra a vontade dos
proprietários, depois de vários anos de disputa judicial, estes já não tem muita esperança de recuperar a posse
da área e acabam aceitando uma indenização pela perda da propriedade, conforme prevê a modalidade da
expropriação judicial.
Para os loteamentos irregulares, feitos pelos próprios proprietários a revelia da lei, também não é diferente. Eles
sabem que estão em débito para com as pessoas que compraram os lotes e principalmente, para com a justiça,
pois podem responder judicialmente e cumprir pena, conforme prevê a Lei federal nº 6.766/ 1979.
Concluídas as negociações, que deverão envolver proprietários, ocupantes, órgãos licenciadores, Município,
Ministério Público, entre outros, serão formalizados um acordo judicial e um Termo de Ajustamento de Conduta,
que define os direitos e deveres de cada uma das partes envolvidas em relação às compensações ambientais e
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urbanísticas do projeto. Homologado o acordo, através da expropriação judicial promove-se a abertura de um
registro originário para a área, que corresponderá exatamente ao perímetro da ocupação objeto da intervenção,
facilitando o tramite para a aprovação do projeto de parcelamento do solo. Isto evitará a necessidade de se
promover uma série de subdivisões e unificações, principalmente nos casos em que a ocupação ocorreu sobre
mais de uma propriedade.
5.1.5.2.8 Legitimação de posse
Como medida de regularização fundiária, foi criado através da Lei Federal nº 11.977 de 7 de julho de 2009, o
Programa Minha Casa, Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas,
instituindo o mecanismo de Legitimação de posse de imóveis urbanos, sendo este referido como “ato do poder
público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com
a identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse” (art. 47, IV).
A legitimação de posse somente será concedida aos moradores cadastrados pelo poder público, desde que (art.
59):
I – não sejam concessionários, foreiros ou proprietários de outro imóvel urbano ou rural;
II – não sejam beneficiários de legitimação de posse concedida anteriormente; e
III – os lotes ou fração ideal não sejam superiores a 250m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados).
A posse assim legitimada, objeto de registro imobiliário por título concedido por órgão governamental (Lei
6.015/1973, art. 167, I, item 41), poderá ser convertida em propriedade, após 5 anos de seu registro, tendo em
vista sua aquisição por usucapião, nos termos do art. 183 da Constituição Federal.
Decorrente do processo de demarcação urbanística, a legitimação de posse devidamente registrada constitui
direito em favor do detentor da posse direta para fins de moradia. Entretanto, para o reconhecimento da posse,
deve ser elaborado e aprovado após a demarcação urbanística, o projeto de regularização fundiária bem como
do registro do parcelamento, com a abertura da matrícula dos lotes resultante do parcelamento, para
posteriormente obter a emissão e registro do título na matrícula do lote.
Ainda, um dos efeitos sociais e econômicos mais relevantes e imediatos da legitimação de posse, antes mesmo
da outorga da propriedade, é que habilita o possuidor à obtenção de crédito, sendo uma possibilidade para
melhoria da qualidade de vida da população.
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5.1.5.2.9 Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
A utilização deste instrumento reforçará o comprometimento dos agentes envolvidos em cada processo de
regularização fundiária sustentável. Neste sentido, o município deverá contar com o apoio do Ministério Público,
que será o órgão responsável por fiscalizar os comprimentos destes termos.
Na regularização fundiária de assentamentos precários existentes no município pode ser utilizado este
mecanismo, sendo que em cada tipo de intervenção deverá haver um TAC a ser firmado entre o poder público,
proprietário do imóvel, instituição regularizadora (caso existir), comissão de moradores e demais instituições
envolvidas no processo como concessionárias de energia elétrica ou de saneamento, Ministério Público,
conselhos ou comitês diversos, órgãos ambientais, entre outros.

5.1.5.3 Utilização dos Instrumentos urbanísticos voltados a Democratização da Gestão Urbana
Um dos instrumentos urbanísticos para democratização da gestão urbana são os conselhos municipais,
principalmente o Conselho Municipal do Plano Diretor que têm a função, dentre outras, de acompanhar e
fiscalizar as políticas municipais, merecendo destaque o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social (CGFMHIS) no município, criado pela Lei municipal nº 1.725/2008.
Conforme disciplina o Artigo 4º da citada lei, a instituição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social, de caráter deliberativo, será composto por representantes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e representantes da sociedade civil.
Lembrando que para o processo de elaboração deste Plano, formou-se, além da equipe municipal um Núcleo de
Acompanhamento que participou de diversas oficinas e audiências. Sugere-se a inclusão de pelo menos parte
dos membros deste Núcleo para compor futuramente o Conselho Municipal competente.
A seguir têm-se as ações estratégicas e recursos.
Ações Estratégicas
1) Elaborar as minutas de lei dos instrumentos da Política Urbana previstos no Plano Diretor de
Guarapuava e no Estatuto da Cidade pelo Executivo Municipal;
2) Encaminhar ao Conselho do Plano Diretor de Guarapuava (CONCIDADE) as minutas de lei para sua
aprovação e retorno ao executivo municipal;
3) Aprovação das Minutas de Lei finais pelo Executivo Municipal;
4) Encaminhar à Câmara Municipal as Minutas de lei finais para sua aprovação; e
5) Realizar a publicação oficial das leis aprovadas.
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Recursos
A tabela a seguir mostra a estimativa de custo para promover a utilização dos instrumentos da Política Urbana
previstos no Plano Diretor Municipal e no Estatuto da Cidade.
TABELA 8: RECURSOS PARA PROMOVER A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DE
GUARAPUAVA E NO ESTATUTO DA CIDADE

UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA PREVISTOS NO PLANO DIRETOR DE
GUARAPUAVA E NO ESTATUTO DA CIDADE
Custos (R$)
Ações Estratégicas
4)
5)
6)

Elaborar as Minutas de Lei dos instrumentos da Política Urbana previstos no Plano
Diretor de Guarapuava e no Estatuto da Cidade pelo Executivo Municipal.
Encaminhar ao Conselho do Plano Diretor de Guarapuava (CONCIDADE) as minutas
de lei para sua aprovação e retorno ao executivo municipal

5.400,00 (1)
200,00 (2)

Aprovação das Minutas de Lei finais pelo Executivo Municipal

-

7) Encaminhar à Câmara Municipal as Minutas de Lei finais para sua aprovação; e
8) Realizar a publicação oficial das leis aprovadas em diário oficial de circulação local ou

- (3)

regional

TOTAL

5.600,00 (4)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Consideraram-se 10 horas técnicas de um advogado para elaboração das minutas. Estas leis deverão ser elaboradas em conjunto
com a administração pública.
(2) Refere-se aos custos com impressão de documentos e encaminhamentos ao Conselho do PDM e Câmara Municipal. Fonte: pesquisa
realizada pela consultoria em empresas de impressão.
(3) Refere-se à publicação oficial em diário de circulação local, sendo que este não possui custo para o município.
(4) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos.

5.2

Ampliação da Infraestrutura e Saneamento

Para viabilizar os programas municipais a serem criados, é necessária a estruturação de obras e serviços
urbanos, com intuito de melhorar as condições de habitação da população, reconhecendo a necessidade de
articular intervenções de urbanização com programas de produção de novas moradias ou de melhorias
habitacionais, buscando sanar problemas de inadequação por insalubridade, risco ou excessivo adensamento.
Ressalta-se que outras atividades poderão vir a ser necessárias para a efetivação da ação, entretanto, carece de
um estudo mais detalhado, cabendo ao detalhamento do projeto para cada área de intervenção.
Os custos desta ação estão computados no Programa de Urbanização de Assentamentos precários, em que
envolve a dotação de infraestrutura e saneamento nestas áreas, incluindo pavimentação (asfalto), drenagem
pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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5.3

Estabelecimento da Recuperação Ambiental

Verificando as condicionantes ambientais onde o município de Guarapuava está inserido a Prefeitura Municipal
deverá desenvolver esforços em busca da coexistência sustentável entre habitação e preservação ambiental,
através de programas e projetos desenvolvidos em parceria com outros agentes, organismos internacionais e
esferas de governo. Sendo assim, é necessário que juntamente na elaboração de projetos habitacionais, sejam
eles reassentamento, regularização fundiária ou novos parcelamentos, sejam elaborados e implementados
projetos integrados de recuperação ambiental.
Também é importante a participação direta e envolvimento da população nas discussões sobre habitação e
regularização fundiária, auxiliando nas decisões e sugestões a serem criadas para solucionar os problemas
habitacionais existentes e combater a proliferação de novas invasões ou a reocupação em APPs e áreas de
risco. Isto pode ser conseguido na elaboração e implantação dos Projetos de Trabalho Técnico Social (PTTS)5,
em que um dos eixos de desenvolvimento está voltado às atividades de educação sanitária e ambiental,
envolvendo ações de caráter pedagógico sobre hábitos de higiene, ecologia e preservação ambiental, com vistas
a garantir, por parte da família, a correta apropriação e uso das benfeitorias a serem implantadas, bem como a
recuperação das áreas de intervenção em projetos de urbanização, regularização e reassentamento.
Dada a especificidade do município, sugere-se a elaboração de projetos que orientem a intervenção municipal
tendo em vista as necessidades de coordenação e articulação das ações desenvolvidas pelo Município junto aos
órgãos estaduais na gestão e desenvolvimento sustentável das áreas de proteção ambiental, interferindo na
qualidade do meio ambiente não somente no município, mas a nível regional. Com base nessa necessidade de
proteção ambiental, é necessário providenciar estoque de terras para transferir as famílias em APPs e sujeitas à
inundação e recuperar a mata ciliar dos rios (ex: rio Cascavel), criando atrativos ambientais, fazendo com que os
próprios moradores da região se apropriem do espaço, passando a preservar e cuidar do espaço público.
Ações Estratégicas
1) Realizar ações/atividades de conscientização e recuperação ambiental propostos nos Projetos de
Trabalho Técnico Social (PTTS) de projetos de intervenção específicos para determinado
assentamento;
2) Realizar ações/atividades de organização comunitária propostos nos PTTS de projetos de intervenção
específicos para determinado assentamento;
3) Realizar campanhas educativas de conscientização ambiental à população de Guarapuava a fim de
combater a proliferação de novas invasões ou a reocupação em APPs e áreas de risco.
PTTS - Viabilizar a participação da comunidade na definição e implementação do projeto integrado de realocação de habitações em áreas de risco,
melhorias habitacionais e respectivas regularizações fundiárias, buscando que o mesmo constitua expressão das suas necessidades, bem como
consolidar o processo de promoção social das famílias por meio de ganhos de habitabilidade e desenvolvimento das potencialidades sociais do grupo.
5
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Recursos
A tabela a seguir mostra a estimativa de custo para promover o estabelecimento da recuperação ambiental e
demais de acordo com as ações necessárias.
Alguns custos estão computados em outras ações dentro dos programas que estão sendo propostos no PLHIS
de Guarapuava, como por exemplo, àqueles que estão vinculados às atividades propostas no PTTS, que
dependerá de cada programa e projeto específico de intervenção a determinação do custo para a realização da
atividade de conscientização e recuperação ambiental, entre outros que vierem a ser definidos.
TABELA 9: RECURSOS PARA PROMOVER O ESTABELECIMENTO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL

ESTABELECIMENTO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Ações Estratégicas
1)

2)
3)

Realizar ações/atividades de conscientização e recuperação ambiental propostos nos
Projetos de Trabalho Técnico Social (PTTS) de projetos de intervenção específicos para
determinado assentamento
Realizar ações/atividades de organização comunitária propostos nos PTTS de projetos
de intervenção específicos para determinado assentamento
Realizar campanhas educativas de conscientização ambiental à população de
Guarapuava a fim de combater a proliferação de novas invasões ou a reocupação em
APPs e áreas de risco

TOTAL

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Custos (R$)
- (1)
- (1)
3.500,00/ano (2)

35.000,00 (3)

(1) Custo a ser definido de acordo com cada projeto de intervenção nos assentamentos.
(2) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte. Em empresas de Design Gráfico. Este custo pode ser reduzido se forem criadas parcerias com instituições de ensino,
SANEPAR e ONGs.
(3) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos.
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6 PROGRAMAS
Os programas habitacionais têm o objetivo de estruturar as ações voltadas ao provimento de unidades
habitacionais e às condições de habitabilidade à população de Guarapuava, a partir das especificidades das
demandas apontadas no diagnóstico do PLHIS.
Assim sendo, as ações propostas devem assegurar a união de esforços entre os programas e planos existentes
em torno de uma agenda comum, qual seja, ampliar o atendimento habitacional principalmente à população de
baixa renda.

6.1

Processo Metodológico

De acordo com a problemática apontada no diagnóstico, foram definidas as diretrizes e os objetivos do setor
habitacional e as linhas programáticas segundo o Plano Nacional de Habitação, que por sua vez deram origem
aos programas e ações a serem desenvolvidos, conforme ilustra a Figura 4. Os programas e ações foram
estruturados a partir destas linhas, de forma a apontar e articular os agentes promotores e financeiros públicos e
privados possíveis.
FIGURA 4: ESQUEMA DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

A partir das cinco linhas programáticas desenvolvidas pelo Ministério das Cidades que foram baseadas no Plano
Nacional de Habitação - PlanHab (MCIDADES, 2009) descritas a seguir, é que tomou-se como referência para
os programas e ações habitacionais do município.
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LPA 1 – Linha Programática para Integração Urbana de Assentamentos Precários e Informais: combate à



exclusão e à desigualdade social, assegurando o uso e a ocupação do solo adequados às necessidades
dos habitantes, prevendo a melhoria das condições de vida da população dos assentamentos informais e
precários (incluindo as moradias em áreas de preservação permanente, áreas de manancias e de risco),
e consequentemente resgatar a cidadania das populações carentes;
LPA2 – Linha Programática para Produção e Aquisição da Habitação: instrumento facilitador para a



construção de novas moradias para a população carente, e subsidiando a aquisição do primeiro imóvel,
combatendo a padronização e criando habitações diversificadas com apartamentos, sobrados e casas,
além de gerar emprego com a construção civil;
LPA3 – Linha Programática para Melhoria Habitacional: adaptações às residências tomando as devidas



soluções às necessidades de cada beneficiário, na área urbana e rural, possibilitando a melhoria nas
condições de higiene e na qualidade de vida;
LPA4 – Linha Programática para Assistência Técnica: acesso aos serviços de assistência técnica para



execução, conclusão, reforma e ampliação de unidades habitacionais promovidas pela população, de
modo a garantir boas condições de habitabilidade e salubridade, uso adequado de materiais e técnicas
construtivas, valorização arquitetônica e inserção urbana adequada;
LPA5 – Linha Programática para o Desenvolvimento Institucional: ações relacionadas às condições



institucionais e normativas do setor habitacional do município, devendo ser apontados projetos a fim de
viabilizar o PLHIS.
A partir destas linhas programáticas estabelecidas pelo MCidades (2009) vinculadas à avaliação técnica
estratégica mencionada no capítulo 4, foram definidos os programas habitacionais para o município de
Guarapuava, que por sua vez são classificados em dois tipos: programas centrais e programas transversais.
Os Programas Centrais constituem as linhas norteadoras de atuação do poder público municipal e englobam
diferentes tipos de intervenção (que algumas vezes se repetem em diferentes programas), de acordo com a
diversidade da demanda.


Transferência de famílias em áreas de risco e de preservação permanente: direcionado às famílias
que ocupam irregularmente áreas de proteção ambiental e geologicamente frágeis, evitando desastres
como enchentes e desmoronamentos.



Provisão habitacional: abrange a aquisição de terrenos, edifícios ou unidades isoladas, conjugados à
produção de novas unidades habitacionais, além da destinação de áreas públicas para fins de moradia
e desapropriações para fins sociais.



Urbanização: contempla a implantação de redes de infraestrutura pública e condominial de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica domiciliar e pública, pavimentação,
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drenagem, eliminação de risco geotécnico, canalização de córrego, remoção de famílias e implantação
de áreas verdes.


Melhoria habitacional: visa melhorias nas condições de habitabilidade e salubridade para os
moradores de assentamentos precários.



Regularização fundiária: contempla a definição do perímetro da gleba; definição do perímetro do
parcelamento e posterior averbação. Em áreas públicas compreende, também, a demarcação da área a
ser titulada, elaboração de decreto municipal para a sua desafetação, a demarcação dos lotes
individuais e a emissão de títulos de concessão de direito de uso (real ou especial). Durante o período
em que se efetivarem os trâmites legais e jurídicos da regularização fundiária - e, portanto, antes de sua
conclusão - está previsto neste programa assegurar alternativas para garantia da posse da terra,
através de termos de permissão de uso onerosa ou não e outros instrumentos. Em áreas particulares,
onde a averbação não é possível, compreende a orientação para ajuizamento de ações de usucapião
ou a emissão de documento de legitimação de posse (Lei Federal nº 11.977/09).

Os Programas Transversais constituem as linhas de ação concebidas como fundamentais para implementação
dos programas centrais, dando condições e apoio à implementação dos mesmos.


Assistência Técnica: este componente refere-se à orientação e assistência técnica, conforme
estabelece a Lei Federal nº 11.888/08, para a elaboração de projetos e execução de obras de
produção, reformas ou ampliação de moradias, realizadas através de equipe profissional habilitada da
Prefeitura Municipal de Guarapuava;



Desenvolvimento Institucional: ações relacionadas às condições institucionais e normativas do setor
habitacional do município, envolvendo as secretarias, companhias, conselhos, fundos e efetivação do
cadastro.

A Figura 5 resume a estruturação processual para formulação dos programas habitacionais de Guarapuava, os
quais estão atrelados às ações primordiais e táticas para que aqueles sejam efetivamente executados (itens
5.1.1 ao 5.3) e embasados nas linhas programáticas do Plano Nacional de Habitação (MCIDADES, 2009).
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FIGURA 5: ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS CENTRAIS E TRANSVERSAIS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

No caso do PLHIS de Guarapuava, uma linha programática deu origem a um ou dois programas, conforme
indicam as setas na figura acima. Destaca-se ainda, que uma visão estratégica dá origem à linha programática,
que pode contemplar um ou mais programas, que por sua vez pode articular-se com outros programas e ações
propostos, como pode ser observado o esquema na figura a seguir.
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FIGURA 6: ESQUEMA DA ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

A seguir, são explanados os programas propostos para o PLHIS de Guarapuava, mediante as justificativas para
sua implantação, a quem se destinam os benefícios, os objetivos a serem alcançados e ações estratégicas para
solucionar cada problemática.

6.2

Programa de Realocação de Famílias em Áreas de Risco e de Preservação Permanente

Diante das situações de conflito apresentadas em Guarapuava, é necessário executar ações estratégicas de
controle e recuperação da área degradada tanto em áreas públicas quanto particulares, e conseqüentemente
promover a realocação das ocupações localizadas em áreas de risco e de preservação permanente. A partir das
informações contidas no diagnóstico do PLHIS acerca dos assentamentos precários, a Prefeitura Municipal
deverá estabelecer medidas para combater novas ocupações.
Cada caso deverá ser analisado sendo ela regular ou irregular e a partir de um parecer técnico caracterizando a
irreversibilidade da ocupação, deverão ser executados os procedimentos correspondentes à regularização de
cada área em processos específicos, quais sejam as características de cada área.
Para efetuar as realocações, o programa deverá prever a criação de novas habitações e as famílias deverão
sempre que possível ir para áreas próximas do local de origem (podendo ser vazios urbanos), conforme ilustra a
figura esquemática abaixo. Se este critério não for possível de ser atendido, deve-se prever nos novos locais
facilidade de transporte para o deslocamento aos locais de emprego e aos equipamentos públicos. O programa
deve prever, ainda, trabalho social acompanhado por técnico social, realizando reuniões preparatórias,
conscientização da comunidade e presença de todas as secretarias municipais envolvidas no processo. O
acompanhamento pós-realocação também deverá acontecer.
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FIGURA 7: DESENHO ESQUEMÁTICO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE ÁREA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

Para efeito do PLHIS, foram contabilizadas as moradias em áreas de preservação permanente de cursos d’água
e sujeitas à inundação nos assentamentos precários levantados na etapa anterior, as quais deverão ser
realocadas para outras áreas, necessitando de novas moradias e a revitalização do espaço degradado ocupado
anteriormente.
Para que o programa seja efetivado, alguns critérios devem ser seguidos:


Garantia da permanência das famílias próximas ao local sempre que possível;



Qualificação dos espaços com obras de recuperação ambiental, após a transferência das famílias,
evitando a reincidência de novas invasões.

Beneficiário
Famílias que estejam ocupando irregularmente a faixa de área de preservação permanente e aquelas sujeitas a
risco de inundação, sem documentação que comprove a autorização da construção pela municipalidade.
A priorização da aplicação dos recursos ao Programa de Realocação de Famílias em Áreas de Risco e de
Preservação Permanente poderá ser os assentamentos com maior precariedade, ou ainda onde a cota de
inundação seja mais abrangente que configuram situações mais críticas de habitabilidade.
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Objetivos
O objetivo principal é retirar as ocupações irregulares das APPs e áreas de risco a fim de garantir a qualidade
sócio-ambiental e impedindo que essas famílias sejam atingidas pelos alagamentos.
Como objetivo específico, deverão ser adquiridos, por parte da Prefeitura Municipal, lotes para implantar as
moradias, aliados a esforços institucionais para garantir o pleno desenvolvimento da gestão ambiental.
Ações Estratégicas
Entre as medidas a serem tomadas para a transferência de famílias ocupantes de áreas de risco e de
preservação permanente destacam-se:
1) Elaborar o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) 6;
2) Definir, demarcar e cadastrar as famílias do trecho a ser recuperado7;
3) Disponibilizar lotes próximos ou na região para alocação de famílias;
4) Mobilizar8 a população interessada, com intuito de criar soluções e definí-las em conjunto;
5) Analisar cada família ou grupo, para definir o tratamento adequado, podendo compreender o
reassentamento (realocação) ou remanejamento (relocação)9;
6) Elaborar projetos (implantação, engenharia, entre outros) para as áreas de reassentamento e para a
área de retirada (projeto de recuperação ambiental);
7) Elaborar cronograma físico-financeiro do plano de transferência de famílias;
8) Construir moradias;
9) Recuperar ambientalmente as áreas de onde as ocupações sejam removidas;
10) Promover atividades de geração de renda10;
11) Sensibilizar9 a população beneficiária sobre a importância da preservação ambiental;
12) Gerar atividades educativas 11 para crianças e adultos, além de criar parcerias para capacitar a
população com cursos profissionalizantes;
13) Efetivar a fiscalização contra a invasão de famílias na área de intervenção.
Recursos

6 O PTTS é um documento contendo a descrição metodológica do desdobramento das especificidades técnicas referentes à efetivação
das ações de intervenção e realocação das famílias objeto de estudo.
7

O programa deverá ser implantado por etapas e os trechos serão definidos de acordo com os recursos disponíveis para a execução deste programa.

Atividades definidas e detalhadas no PTTS.
Reassentamento ou realocação é o ato de remover a ocupação para outro terreno, fora do perímetro de intervenção, sendo constituído
de novas moradias de diferentes tipos (apartamentos, casas, lotes urbanizados). Remanejamento ou relocação é a remoção temporária,
em que a população é mantida no local após a intervenção envolvendo ora a infraestrutura viária e de saneamento ora o reordenamento
do solo (IN nº 08 MCidades).
10 Atividades definidas e detalhadas no PTTS.
11 Atividades definidas e detalhadas no PTTS
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Tendo em vista as ações definidas, seguem os custos estimados para sua implementação (Tabela 11).
Primeiramente, verificou-se o montante de ocupações em APP e áreas de risco que deverão ser transferidas,
obtendo-se 943 moradias localizadas nos assentamentos precários diagnosticadas na etapa anterior.
Na Tabela 10 tem-se estimado o custo para realocação nos assentamentos prioritários de intervenção (Fundos
do CAIC, Jardim das Américas – catadores e Periferia Paz e Bem) determinados anteriormente, ou seja, aqueles
definidos para serem realizadas intervenções nos dois primeiros anos de implementação do PLHIS, e na Tabela
11 tem-se a estimativa de recurso necessária para aplicação nos demais assentamentos precários, totalizando
um investimento na ordem de R$ 32.367.340,00.
TABELA 10: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NOS
ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS.

PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E PRESERVAÇÃO PERMANENTE
NOS ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS *
Ações Estratégicas
1)
2)
3)
4)
5)

Elaborar o Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS e executá-lo
Definir, demarcar e cadastrar as famílias do trecho a ser recuperado
Disponibilizar lotes próximos ou na região para alocação de famílias
Mobilizar a população interessada, com intuito de criar soluções e definí-las em conjunto
Elaborar projetos (implantação, engenharia, entre outros) para as áreas de reassentamento e
para a área de retirada (projeto de recuperação ambiental)
6) Elaborar cronograma físico-financeiro do plano de transferência de famílias
7) Construir moradias
8) Recuperar ambientalmente as áreas onde as ocupações sejam removidas
9) Promover atividades de geração de renda
10) Sensibilizar a população beneficiária sobre a importância da preservação ambiental
11) Efetivar a fiscalização contra a invasão de famílias na área de intervenção

TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(2 anos)
264.000,00 (1)
8.250,00 (2)
1.711.875,00 (3)
- (4)
10.000,00 (5)
- (4)
3.668.803,00 (6)
- (4)
- (4)
- (4)
-

5.662.928,00 (7)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: * Considerou-se como assentamentos prioritários de intervenção os três primeiros na classificação de priorização dos
assentamentos conforme exposto no item 2 – Síntese do Diagnóstico. São eles: Fundos do CAIC, Jardim das Américas – catadores e
Jardim das Américas – Periferia Paz e Bem, totalizando 165 moradias.
(1) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados
pela consultoria e alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família.
Destaca-se que este custo pode variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de
intervenção, entre outros.
(2) Estimativa de custo por família de R$50,00 (Fonte: INCRA, 2010).
(3) Considerou-se que as famílias serão realocadas para casas térreas em lotes de interesse social (125m2). Considerou-se a média de
R$83,00/m² de acordo com levantamento realizado pela consultoria na etapa do diagnóstico do preço da terra no município. Desta forma,
tem-se R$ 1.711.875,00.
(4) Custo da atividade contemplado na execução do PTTS.
(5) Atividade de responsabilidade da equipe técnica municipal, sendo o valor estimado caso seja necessário algum apoio técnico externo.
(6) Considerou-se para as moradias térreas o custo médio de R$ 22.235,17 por unidade habitacional, tendo referência o orçamento
municipal para moradias habitacionais (Maio/2011).
(7) Referente ao atendimento total do programa nos assentamentos prioritários, no entanto, os valores poderão ser considerados de
forma gradativa dependendo do número de famílias a serem atendidas, a serem executados em dois anos.
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TABELA 11: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
DEMAIS ASSENTAMENTOS

–

PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E PRESERVAÇÃO PERMANENTE –
DEMAIS ASSENTAMENTOS
Ações Estratégicas
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Custos (R$)
(8 anos)
1.244.800,00 (1)
38.900,00(2)
8.071.750,00 (3)
- (4)

Elaborar o Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS e executá-lo
Definir, demarcar e cadastrar as famílias do trecho a ser recuperado
Disponibilizar lotes próximos ou na região para alocação de famílias
Mobilizar a população interessada, com intuito de criar soluções e definí-las em conjunto
Elaborar projetos (implantação, engenharia, entre outros) para as áreas de reassentamento
e para a área de retirada (projeto de recuperação ambiental)
Elaborar cronograma físico-financeiro do plano de transferência de famílias
Construir moradias
Recuperar ambientalmente as áreas onde as ocupações sejam removidas
Promover atividades de geração de renda
Sensibilizar a população beneficiária sobre a importância da preservação ambiental
Efetivar a fiscalização contra a invasão de famílias na área de intervenção

- (4)
17.298.962,00 (6)
- (4)
- (4)
- (4)
-

TOTAL DO PROGRAMA

26.704.412,00 (7)

50.000,00 (5)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados
pela consultoria e alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família.
Destaca-se que este custo pode variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de
intervenção, entre outros.
(2) Estimativa de custo por família de R$50,00 (Fonte: INCRA, 2010).
(3) Considerou-se que as famílias serão realocadas para casas térreas em lotes de interesse social (125m2). Considerou-se a média de
R$83,00/m² de acordo com levantamento realizado pela consultoria na etapa do diagnóstico do preço da terra no município. Desta forma,
tem-se R$ 8.071.750,00.
(4) Custo da atividade contemplado na execução do PTTS.
(5) Atividade de responsabilidade da equipe técnica municipal, sendo o valor estimado caso seja necessário algum apoio técnico externo.
(6) Considerou-se para as moradias térreas o custo médio de R$ 22.235,17 por unidade habitacional, tendo referência o orçamento
municipal para moradias habitacionais (Maio/2011). Considerou-se a construção de 778 moradias (943-165).
(7) Referente ao atendimento total do programa, no entanto, os valores poderão ser considerados de forma gradativa dependendo do
número de famílias a serem atendidas.

6.3

Programa de Produção de Moradias

O programa de produção habitacional consiste na ampliação da oferta direta de novas unidades habitacionais,
tanto na área urbana como rural, acessíveis à população de baixa renda, tanto pelo poder público como apoio à
produção pelo setor privado, ou ainda, do financiamento à aquisição de moradia, voltado a atender a demanda
habitacional e o déficit quantitativo.
A produção de novas moradias pelo poder público está prioritariamente voltada a atender a demanda
habitacional e o déficit quantitativo. Cabe, ainda ao poder público o estabelecimento de convênios, parcerias e
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articulação com iniciativas e ações de provisão habitacional em âmbito dos demais entes federativos (governo
do Estado e Federal), que disponibilizam diferentes modalidades de oferta de habitação, destacando-se no
momento o Programa Federal Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
O presente programa é um importante meio de viabilizar grande aporte de recursos, atendendo famílias com
renda de até 10 salários mínimos, sendo beneficiada por subsídios.
Também se deve estimular e apoiar a produção de novas moradias pelo setor privado para o mercado popular,
bem como pelas associações e/ ou cooperativas habitacionais.
Este programa subdivide-se em:


Subprograma de Apoio à Produção Alternativa de Moradias;



Subprograma de Apoio à Produção Privada de Moradias; e



Subprograma de Apoio à Produção Pública de Moradias.

Cabe destacar que de acordo com os vazios potenciais diagnosticados na etapa anterior para absorver a
instalação de novas moradias, sendo lotes vazios pulverizados em toda a área urbana, tal situação vem de
encontro com as novas tendências de integração das diversas classes sociais nos espaços urbanos (Figura 8).

FIGURA 8: EXEMPLIFICAÇÃO DE MORADIAS DIVERSIFICADAS E OCUPAÇÃO DE LOTES VAZIOS EM ÁREA INFRAESTRUTURADA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

6.3.1

Subprograma de Apoio à Produção Alternativa de Moradias

A produção alternativa de moradias refere-se aos regimes de mutirão, autoconstrução ou autogestão em
terrenos de propriedade dos interessados, ou seja, devem ser donos dos lotes para produzir as residências.
O subprograma tem por objetivo retirar da administração pública a responsabilidade direta pela produção de
novas moradias e garantir maior participação dos envolvidos, além de fazer uso de recursos disponibilizados
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pelo Ministério das Cidades a partir da Assistência Técnica pública e gratuita (prevista na Lei Federal nº
11.888/08), que compreende a disponibilização de profissionais especializados para acompanhamento técnico
de projetos e obras de construção de unidades habitacionais, entre outras, executadas por famílias de baixa
renda, nos regimes alternativos citados. Caso esta assistência técnica pública e gratuita seja aplicada pelo
município há necessidade de envolvimento da administração pública e dispêndio de recursos pelo poder
executivo municipal, pois atualmente exige-se uma contrapartida dos municípios caso o proponente seja o
governo federal.
O apoio da Prefeitura deverá ocorrer a partir da orientação na busca por recursos federais através dos
Programas Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito Associativo, Programa Crédito Solidário e Carta de
Crédito Habitacional, além de disponibilizar informações, avaliações e localização das áreas potenciais
disponíveis para serem adquiridas pelo mercado imobiliário formal e produzir moradias pelas formas alternativas
citadas.
O regime de mutirão caracteriza-se pelas mobilizações coletivas baseadas na ajuda mútua prestada
gratuitamente. A autoconstrução caracteriza-se por cada morador providenciar, individualmente, uma residência.
Já a autogestão é uma forma peculiar de produção habitacional em que o processo de produção é gerenciado,
total e autonomamente (a partir de regras e diretrizes estabelecidas pelo poder público, quando este participa
financiando o empreendimento) pelos futuros moradores reunidos em associações. Contudo, é importante que o
poder público interfira o mínimo possível nos regimes para possibilitar maior agilidade no processo, em especial
nas licitações e não utilização de técnico cedido pelo Estado, que não garante controle e comprometimento
sobre os liderados.
Os regimes de autogestão possibilitam ainda a utilização de mão-de-obra parcialmente contratada para
aumentar a produtividade nos canteiros de obras ou no preparo do serviço que será executado no final pelos
mutirantes, que normalmente apresentam um baixo perfil de qualificação.
Beneficiário
Famílias que compõem as demandas de habitação de interesse social (aquelas que possam comprometer-se
com financiamento habitacional) e do mercado popular que completam o déficit habitacional do município de
Guarapuava.
Objetivos
O objetivo principal é promover meios alternativos de produção de moradias para a população de baixa renda.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:
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Retirar a responsabilidade direta da administração pública em produzir novas moradias e garantir maior
participação dos envolvidos;



Assegurar orientação técnica a qualquer um dos regimes alternativos a serem adotados;



Reunir a população de interesse social com vistas ao associativismo e organizações comunitárias,
voltadas a um interesse comum que é a produção de moradias.

Ações Estratégicas
1) Organizar a comunidade para facilitar o acesso aos recursos públicos disponibilizados pelo Ministério
das Cidades (Lei Federal nº 11.888/08) ou outra fonte;
2) Disponibilizar profissionais especializados: "assessorias técnicas", tanto na elaboração de projetos
(memorial descritivo, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, regulamentos da obra), como
na direção técnica e responsabilidade pela execução técnica da obra;
3) Capacitar a comunidade para a execução da obra propriamente dita quando for regime de
autoconstrução;
4) Capacitar a comunidade para o gerenciamento, administração dos recursos, das etapas e da execução
da obra para os sistemas de autogestão;
5) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas, entre outros) a
elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, buscando a
redução do custo e prazo de execução.
Recursos
Os recursos municipais para este subprograma são mínimos para a Prefeitura Municipal, como demonstra a
Tabela 12. Caberá à equipe municipal a responsabilidade de capacitar a comunidade interessada, com cursos
para execução e administração de obras, reduzindo os custos de mão-de-obra e aperfeiçoando os
conhecimentos das famílias a serem beneficiadas.
TABELA 12: RECURSOS PARA O SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO ALTERNATIVA DE MORADIAS

SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO ALTERNATIVA DE MORADIAS
Ações Estratégicas
1)
2)

3)

Organizar a comunidade para facilitar o acesso aos recursos públicos disponibilizados
pelo Ministério das Cidades (Lei Federal nº 11.888/08) ou outra fonte
Disponibilizar profissionais especializados: "assessorias técnicas", tanto na elaboração
de projetos (memorial descritivo, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro,
regulamentos da obra), como na direção técnica e responsabilidade pela execução
técnica da obra
Capacitar a comunidade para a execução da obra propriamente dita quando for regime
de autoconstrução (2)
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SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO ALTERNATIVA DE MORADIAS
4)
5)

Capacitar a comunidade para o gerenciamento, administração dos recursos, das etapas
e da execução da obra para os sistemas de autogestão
Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas, entre
outros) a elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias
inovadoras, buscando a redução do custo e prazo de execução

TOTAL DO SUBPROGRAMA

10.000,00/ano (4)
-

152.000,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Custo já previsto no Programa de Assistência Técnica
(2) Buscar parcerias e convênios com instituições ou entidades que promovam cursos
(3) Considerou-se 69 horas técnicas de dois engenheiros (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3)
(4) Considerou-se 120 horas técnicas de dois engenheiros (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3) e material didático.

6.3.2

Subprograma de Apoio à Produção Privada de Moradias

Este subprograma visa, por parte do poder público municipal, incentivar a implantação de empreendimentos
privados destinados à produção de novas oportunidades habitacionais, por meio do cadastramento e seleção da
população beneficiária, ou mesmo pela indicação e viabilização dos terrenos disponíveis e potenciais para essa
finalidade, além da possível flexibilização de parâmetros construtivos por se tratar de habitação de interesse
social, a partir das zonas especiais de interesse social.
As parcerias ocorrerão em função dos objetivos a serem estabelecidos pelo programa, sendo compostas pelos
empreendedores participantes do programa, vinculados às secretarias municipais (principalmente a equipe de
Assistência Técnica), organizações, instituições, entidades comunitárias, associações, instituições de ensino e
ONGs que poderão colaborar para o bom êxito das ações, mediante os recursos humanos, materiais e
financeiros colocados à disposição do mesmo.
As instituições parceiras devem estar envolvidas durante todo o ciclo do processo, e articuladas para a
ampliação da sua capacidade de atuação na prestação de serviços e na otimização de recursos, permitindo o
fortalecimento dos atores sociais envolvidos.
A fim de incentivar os empreendimentos habitacionais voltados para a população de baixa renda, o poder público
deverá adotar estratégias de utilização dos instrumentos e prerrogativas constantes da Constituição e do
Estatuto da Cidade, conforme analisados anteriormente. Poderá ser firmado parceria entre os setores público e
privado, podendo ocorrer sob diversas formas, desde a simplificação dos processos de aprovação de
empreendimentos de interesse social ou proporcionando aos proprietários das áreas a serem loteadas uma
flexibilização do tamanho dos lotes e/ou parâmetros por parte do poder público. Essa flexibilização deverá
resultar em um número maior de lotes por empreendimento e deverá ser pago à prefeitura em lotes ou unidades,
que por sua vez deverão ser destinados ao FMHIS sem ônus, para serem destinados aos diversos programas
habitacionais do município como, por exemplo, na realocação de famílias. Na figura a seguir pode ser
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visualizado um exemplo dessa flexibilização, em que a Prefeitura poderá liberar maior altura para as edificações
localizadas na via principal do bairro e, em troca ganhará lotes urbanizados distribuídos em outras regiões de
interesse.
FIGURA 9: EXEMPLO DE FLEXIBILIZAÇÃO DE PARÂMETROS PARA MAIOR PRODUÇÃO DE LOTES

Via principal

Via local

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Beneficiário
Famílias que compõem as demandas de habitação de interesse social (aquelas que possam comprometer-se
com financiamento habitacional) e do mercado popular que constituem o déficit habitacional do município de
Guarapuava.
Objetivos
O objetivo principal é incentivar e apoiar a produção de novas moradias por meio do setor privado, capazes de
promover a habitação de interesse social e de mercado de habitação popular, otimizando assim o atendimento
da demanda e déficit habitacional do município.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Incentivar o investimento privado para as faixas de renda de mercado popular, priorizando o
direcionamento de recursos públicos subsidiados para as menores faixas de renda;
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Oportunizar os processos para aquisição de novos terrenos, aplicando os mecanismos do Estatuto da
Cidade (exemplo: dação desses terrenos como pagamento de dívidas dos proprietários com a
Prefeitura), com a finalidade de estocar terras e viabilizar novos empreendimentos.

Ações Estratégicas
As ações voltadas ao apoio à produção privada atuarão junto ao empreendedor privado e com as associações
comunitárias, com atividades como:
1) Disponibilizar informações sobre áreas ou lotes potenciais à ocupação por habitação, a partir do
sistema de informações municipal;
2) Capacitar e qualificar mão de obra para construção civil, através de recursos próprios da Prefeitura ou
parcerias com entidades;
3) Criar lei de incentivo com redução de impostos municipais, como por exemplo, sobre material de
construção;
4) Relacionar empresas de comercialização de materiais de construção no município e incentivar o
estoque de materiais evitando a escassez de materiais;
5) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas, entre outras) a
elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, buscando a
redução do custo e prazo de execução;
6) Realizar o “chamamento público” e/ou levantamento para verificar as demandas das
associações/entidades e/ou no cadastro habitacional aos empreendimentos financiados na cidade por
meio dos Programas Federais de Arrendamento Federal e Crédito Solidário;
7) Auxiliar os interessados na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou estadual),
para a produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social e de mercado popular;
8) Buscar alternativas de análises especiais de aprovação de projetos, promovendo a discussão com
arquitetos e engenheiros, além de proporcionar facilidade nas consultas para obtenção de alvarás;
9) Promover a articulação entre departamentos e secretarias municipais, além de outros órgãos como IAP,
SANEPAR, Companhia Força e Luz do Oeste (CFLO) e Instituto das Águas do Paraná (antiga
SUDERHSA), agilizando e facilitando o processo de obtenção de licenças e autorizações; e
10) Auxiliar na seleção das famílias, a partir do cadastro habitacional do município, a serem beneficiadas
pelos projetos.
Estas ações deverão estar atreladas ao Programa Transversal de Assistência Técnica, por meio da capacitação
das famílias, formação de mão-de-obra, organização e qualificação do controle condominial, quando da
construção de apartamentos.
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Recursos
Os recursos para o subprograma de Apoio à Produção Privada não serão onerosos à Prefeitura (Tabela 13), que
irá dispor apenas de suporte e apoio técnico para que os empreendedores produzam as unidades habitacionais
de forma diferenciada, amortizando os processos burocráticos, além de buscar meios de integração entre a
compra de materiais, contratação de mão-de-obra qualificada e execução da obra.
TABELA 13: RECURSOS PARA O SUBPROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO PRIVADA DE MORADIAS

SUBPROGRAMA DE APOIO À PRODUÇÃO PRIVADA DE MORADIAS
Ações Estratégicas
1)

Disponibilizar informações sobre áreas ou lotes potenciais, a partir do sistema de
informações municipal
2) Capacitar e qualificar mão-de-obra para construção civil, através de recursos próprios da
prefeitura ou parcerias com entidades
3) Criar lei de incentivo com redução de impostos municipais, como por exemplo, sobre material
de construção
4) Relacionar empresas de comercialização de materiais de construção no município e
incentivar o estoque de materiais evitando a escassez de materiais
5) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas) a
elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras,
buscando a redução do custo e prazo de execução
6) Realizar o “chamamento público” e/ou levantamento para verificar as demandas das
associações/entidades e/ou no cadastro habitacional aos empreendimentos financiados na
cidade por meio dos Programas Federais de Arrendamento Federal e Crédito Solidário
7) Auxiliar os interessados na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou
estadual), para a produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social e
de mercado popular;
8) Buscar alternativas de análises especiais de aprovação de projetos, promovendo a
discussão com arquitetos e engenheiros, além de proporcionar facilidade nas consultas para
obtenção de alvarás;
9) Promover a articulação entre departamentos e secretarias municipais, além de outros órgãos
como IAP, SANEPAR, Companhia Força e Luz do Oeste (CFLO) e Instituto das Águas do
Paraná (antiga SUDERHSA), agilizando e facilitando o processo de obtenção de licenças e
autorizações;
10) Auxiliar na seleção das famílias, a partir do cadastro habitacional do município, a serem
beneficiadas pelos projetos
TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(8 anos)
45.000,00/ano (1)
5.100,00/ano (2)
-

3.000,00/ano (3)

-

-

-

-

424.800,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Considerou-se 600 horas técnicas de dois técnicos / engenheiros civis (valor honorários conforme Anexo 3) mais materiais.
(2) Considerou-se contratação de advogado considerando 10 horas técnicas (valor hora técnica: 01 salário mínimo), caso haja
necessidade.
(3) Referente à veiculação em rádios, jornais, carros de som, entre outros.
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6.3.3

Subprograma de Produção Pública de Moradias

Este subprograma volta-se à produção de moradias de interesse social, por parte do Poder Público, com vistas a
atender a demanda demográfica habitacional e o déficit quantitativo, atendendo principalmente àquelas famílias
que vierem a estar cadastradas no cadastro habitacional do município. Para isso, há que se adquirir e produzir
lotes para implantação dessas unidades, que devem ser obtidos ao menor custo possível, a fim de atender ao
grande número de famílias que aguardam pela aquisição da casa própria regular. Para tal, poderá ser adquirido
recurso do FMHIS e através de programas de outras esferas do governo, caso o município não tenha recursos
próprios, para que estes financiem direta ou indiretamente a produção de moradias em consonância com a
política municipal de habitação.
Para tanto, o poder público também deverá utilizar os instrumentos e prerrogativas constantes da Constituição e
do Estatuto da Cidade. A prefeitura poderá realizar empreendimentos públicos desta natureza ou ainda firmar
parcerias com a iniciativa privada, conforme citado no item anterior da produção privada de moradias.
Para o desenvolvimento deste subprograma, deve-se ter em vista as seguintes questões:


A recuperação dos investimentos, dando assim rotatividade ao FMHIS;



A dificuldade de acesso à terra urbanizada sendo necessário desenvolver estudos para identificação de
áreas passíveis de ocupação habitacional, permitindo ampliar a disponibilidade para interesse social;



Estabelecer um estoque de terras, utilizando-se dos seguintes instrumentos: Consórcio Imobiliário,
Operação Urbana Consorciada ou outros instrumentos semelhantes, de forma a viabilizar recursos para
aquisição de terras e posteriormente sua ocupação;



A flexibilização de índices urbanísticos sem a necessidade de investimento público direto.

Beneficiários
Neste subprograma estarão inclusas as demandas de habitação de interesse social, fora das APPs ou áreas de
risco, sendo que estas já estão contempladas em outro programa. No Quadro 1 apresentado no item 2.1 tem-se
a relação do quantitativo de novas moradias por assentamento precário.
Objetivos
Promover a oferta pública de habitação, tanto lotes quanto unidades habitacionais, para atender a demanda e o
déficit habitacional do Município, com prioridade às famílias de baixa renda.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Adquirir novos terrenos, aplicando os mecanismos do Estatuto da Cidade, com a finalidade de produção
de lotes para a implantação de empreendimentos habitacionais;
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Construir, de forma direta, unidades habitacionais para famílias na faixa de renda de mercado popular,
priorizando o direcionamento de recursos públicos subsidiados para as menores faixas de renda.

Ações Estratégicas


Buscar recursos externos ou do FMHIS direcionados para essa finalidade;



Pesquisar e analisar o mercado imobiliário, para negociação, com base no Sistema de Informações
Municipais;



Adquirir áreas potenciais para efetivação deste subprograma, de acordo com disponibilidade de
recurso;



Selecionar as famílias a serem contempladas a partir do Cadastro Habitacional Municipal;



Reunir as famílias selecionadas para esclarecer o processo de aquisição (cronograma, financiamento,
seguros, responsabilidades, etc.);



Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias selecionadas, atendendo
aos parâmetros urbanísticos vigente ou em cada projeto específico; e



Construir as unidades habitacionais.

Recursos
O programa utilizará recursos do orçamento municipal, do FMHIS, e/ou recursos do Governo Federal ou
Estadual, ou ainda poderá ser realizada através de contratação de empreiteira. O programa incorpora o acesso a
linhas de financiamento para aquisição, com previsão de subsídio de acordo com a faixa de renda.
A Tabela 14 aponta o recurso estimado para a produção de novas moradias nos assentamentos caracterizados
como prioritários e a Tabela 15 mostra a estimativa de custo para cada ação que desenvolverá o programa para
os demais assentamentos, totalizando um custo de R$ 65.169.148,30 para o horizonte de 10 anos.
TABELA 14: RECURSOS PARA O SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE MORADIAS – ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS

SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE MORADIAS – ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS *
Ações Estratégicas
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Buscar recursos externos ou do FMHIS direcionados para essa finalidade
Pesquisar e analisar o mercado imobiliário, para negociação, com base no Sistema de
Informações Municipais
Adquirir áreas potenciais para efetivação deste subprograma, de acordo com
disponibilidade de recurso
Selecionar as famílias a serem contempladas a partir do Cadastro Habitacional Municipal
Reunir as famílias selecionadas para esclarecer o processo de aquisição (cronograma,
financiamento, seguros, responsabilidades, etc.)
Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias
selecionadas, atendendo os parâmetros urbanísticos vigente
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(2 anos)
- (1)
- (1)
1.600,00/ano (2 anos)
(2)

-
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SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE MORADIAS – ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS *
7)

Construir as unidades habitacionais

1.489.756,30 (1) (3)
TOTAL DO PROGRAMA

1.492.956,30 (4)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: * Considerou-se como assentamentos prioritários de intervenção os três primeiros na classificação de priorização dos
assentamentos conforme exposto no item 2 – Síntese do Diagnóstico. São eles: Fundos do CAIC, Jardim das Américas – catadores e
Jardim das Américas – Periferia Paz e Bem, totalizando 67 novas moradias.
(1) Considerou-se as famílias existentes nos assentamentos precários prioritários localizadas fora de APP e/ou área de risco (sujeita à
inundação) perfazendo um total de 943 moradias, e excluídas aquelas diagnosticadas no levantamento em campo pela consultoria que
necessitam apenas de melhorias na habitação (493). Destaca-se que o custo do lote não foi estimado, pois conforme constatado no
diagnóstico acredita-se que a moradia precária necessita apenas da nova moradia.
(2) Refere-se a 20 horas de dois profissionais (valor hora técnica conforme Anexo 3) e material necessário.
(3) Considerou-se para as moradias térreas o custo médio de R$ 22.235,17 por unidade habitacional de 40m², tendo referência o
orçamento municipal para moradias habitacionais (Maio/2011) conforme Anexo 7.
(4) Referente ao atendimento total do programa nos assentamentos precários prioritários, no entanto, os valores poderão ser
considerados de forma gradativa, dependendo do número de famílias a serem atendidas no prazo de dois anos.

TABELA 15: RECURSOS PARA O SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE MORADIAS – DEMAIS ASSENTAMENTOS

SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO PÚBLICA DE MORADIAS – DEMAIS ASSENTAMENTOS
Ações Estratégicas
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Buscar recursos externos ou do FMHIS direcionados para essa finalidade
Pesquisar e analisar o mercado imobiliário, para negociação, com base no Sistema de
Informações Municipais
Adquirir áreas potenciais para efetivação deste subprograma, de acordo com
disponibilidade de recurso
Selecionar as famílias a serem contempladas a partir do Cadastro Habitacional Municipal
Reunir as famílias selecionadas para esclarecer o processo de aquisição (cronograma,
financiamento, seguros, responsabilidades, etc.)
Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias
selecionadas, atendendo os parâmetros urbanísticos vigente
Construir as unidades habitacionais
TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(8 anos)
466.875,00(1) (2)
- (1)
4.900,00/ano
(8 anos) (3)
63.170.117,00 (1) (4)

63.676.192,00 (5)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Considerou-se as famílias existentes nos assentamentos precários localizadas fora de APP e/ou área de risco (sujeita à inundação), e
excluídas aquelas diagnosticadas no levantamento em campo pela consultoria que necessitam apenas de melhorias na habitação e
aquelas localizadas nos assentamentos prioritários (tabela 14), tendo assim, 471 novas moradias. E somado a isso, considerou-se o
restante do déficit habitacional apontado pela FJP até 3 salários mínimos (2.841-471). Destaca-se que o custo do lote para moradias em
assentamentos precários foi considerado apenas para os casos especiais que precisaram ser realocados 100% da área (assentamento
São Jorge e Aeroporto), para os demais foi excluído do custo, pois conforme constatado no diagnóstico acredita-se que a moradia
precária necessita apenas da nova moradia. Para as intervenções prioritárias (assentamentos precários - demais) tem-se um custo de R$
466.875,00 para a disponibilização de lotes.
(2) Levou-se em conta o preço médio da terra R$ 83,00/m² (segundo levantamento realizado na etapa do diagnóstico) e tamanho do lote
de interesse social de 125m².
(3) Refere-se a 64 horas de dois profissionais (valor hora técnica conforme Anexo 3) e material necessário.
(4) Considerou-se para as moradias térreas o custo médio de R$ 22.235,17 por unidade habitacional, tendo referência o orçamento
municipal para moradias habitacionais (Maio/2011). Assim, para as intervenções (assentamentos precários - demais) tem-se um total
necessário de R$ 10.472.765,00 para a construção de moradias e mais R$ 52.697.352,00 para atender o restante do déficit habitacional
apontado pela FJP (2010), tendo 2.370 moradias.
(5) Referente ao atendimento total do programa, no entanto, os valores poderão ser considerados de forma gradativa, dependendo do
número de famílias a serem atendidas.
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6.4

Programa de Urbanização de Assentamentos Precários

O Programa de Urbanização de Assentamentos Precários está voltado à necessidade de realização de uma
série de intervenções (ações) nos assentamentos identificados como precários, que se localizam em vários
bairros da cidade. Esses assentamentos são, em sua maioria, desprovidos de infraestrutura adequada como
pavimentação de vias (inclusive com necessidade de redesenho do sistema viário), sistema de drenagem das
águas pluviais, energia elétrica e saneamento básico (rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário e
disposição adequada de resíduos sólidos).
As intervenções citadas deverão estar associadas à melhoria do ambiente urbano, a partir da dotação dos
espaços públicos de elementos que o qualifiquem e, conseqüentemente, contribuam para melhoria da qualidade
de vida dos moradores, tais como tratamento dos espaços livres remanescentes para áreas públicas, tratamento
paisagístico, criação de praças e áreas verdes e equipamentos urbanos e comunitários, dentre outros.
O Programa deverá operar de forma articulada entre várias secretarias, em especial na implantação dos
equipamentos urbanos de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, bem como com políticas e programas
sociais, de geração de emprego e renda e de educação ambiental.
Cabe destacar também a necessidade de recuperação ambiental das áreas ambientalmente degradadas, de
acordo com as diretrizes e estratégias previstas em planos, programas e projetos específicos.
Para efetivar este programa, serão necessárias as seguintes ações:


Atualizar constantemente o cadastramento e mapeamento dos assentamentos precários,
alimentando o Sistema de Informações Municipal;



Cumprir os parâmetros urbanísticos definidos em legislação municipal específica para urbanização
das áreas;



Firmar articulação com demais programas de atendimento habitacional, em especial o Programa
de Assistência Técnica;



Efetuar a fiscalização nas áreas de assentamento precário e nas demais regiões no município a fim
de evitar novas ocupações irregulares.

Beneficiário
População que vive em assentamentos com infraestrutura inadequada ou inexistente (saneamento, drenagem e
pavimentação) ou instaladas de forma irregular em áreas públicas e privadas, passíveis de regularização e
fixação da população.
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Objetivos
O objetivo principal é promover a melhoria das condições de vida e de habitabilidade da população de baixa
renda residente nos assentamentos com infraestrutura inadequada ou inexistente em áreas passíveis de serem
regularizadas ou permanência da população, por meio da melhoria da qualidade urbana e ambiental.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Eliminar as situações de degradação ambiental e de risco por meio da dotação de infraestrutura
adequada;



Eliminar situações de insalubridade a partir da implantação de redes de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, serviços de limpeza urbana e manejo adequado dos resíduos sólidos;



Assegurar um conjunto de intervenções integradas de urbanização, de recuperação ambiental e social
voltadas à qualificação do espaço urbano por meio da implantação de espaços e áreas públicas livres
(lazer, verde e de circulação) e equipamentos urbanos e comunitários em quantidade suficiente (saúde,
educação, esporte, lazer e cultura) de acordo com a demanda;



Promover a integração territorial e social destes assentamentos habitacionais ao restante do bairro e ao
conjunto da cidade;



Promover articulação e integração com ações de programas sociais e de geração de emprego e renda,
visando beneficiar a população residente nas áreas objeto de urbanização.

Ações Estratégicas
1) Elaborar o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral dos assentamentos precários;
2) Elaborar estudos de raios de atendimento e demanda dos equipamentos e serviços urbanos: saúde,
educação, lazer e esporte para comprovação da necessidade de sua implantação;
3) Firmar parcerias intersetoriais integradas com as demais secretarias e programas sociais, de geração
de emprego e renda;
4) Elaborar o PTTS para a área de intervenção;
5) Realizar reuniões com as famílias do assentamento;
6) Elaborar projeto de urbanização (implantação e engenharia);
7) Elaborar estudos para recuperação ambiental do assentamento precário, em especial na proximidade
de córregos e nascentes;
8) Desafetar as vias e espaços públicos (com exceção das áreas verdes) quando for o caso, ou regularizar
a ocupação;
9) Solicitar à SANEPAR a implantação e/ou ampliação das redes de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
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10) Executar a recuperação ou a implantação da pavimentação das vias públicas dos assentamentos,
implantar sistemas de drenagem de águas pluviais em todos os assentamentos; implantar sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
A tabela a seguir mostra as inadequações de infraestrutura dos assentamentos precários identificados na etapa
do diagnóstico que carecem de urbanização.
TABELA 16: ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS QUE NECESSITAM DE URBANIZAÇÃO
SETOR DE
INTERESSE
SOCIAL

Setor 01

Setor 02

ASSENTAMENTO

NÚMERO DE
MORADIAS A
SEREM
URBANIZADAS

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO

1A Xarquinho

128

Não

1B Xarquinho

4

1C Industrial

8

1D Primavera

30

2A Conradinho

32

Água: rede pública
Esgoto: Vala / céu aberto
Água: rede pública
Esgoto: fossa
Água: rede pública
Esgoto: fossa
Água: rede pública
Esgoto: rede pública
Água: rede pública
Esgoto: vala
Água: rede pública
Esgoto: vala

2B São Cristóvão
3A José Matos Leão

Setor 03

3B Kaminski
4A Jordão
4B São João

Setor 04

4C São Pedro
4D Concórdia Sambra

Setor 05

Setor 06

4E Jardim Carvalho 2_Vila
Iraque
5A Fundos do CAIC
6A Jd. das
Américas_Catadores
6B Jd. das
Américas_Periferia Paz e
Bem
6C São Vicente

16

Água: rede pública
Esgoto: vala
Água: rede pública
Esgoto: vala

27
45

Não
Sim
Algumas vias
Não
Não
Não
Algumas vias

Água: rede pública Esgoto:
fossa
Água: rede pública Esgoto:
fossa

Não

Não

4

Água: rede pública Esgoto:
fossa
Água: rede pública Esgoto:
fossa
Água: rede pública Esgoto:
vala
Água: rede pública Esgoto:
vala/céu aberto
Água: rede pública Esgoto:
vala
Água: rede pública Esgoto:
céu aberto

5

Água: rede pública Esgoto:
vala

66
50
30
8
34
35
43
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SETOR DE
INTERESSE
SOCIAL

ASSENTAMENTO

7 Distrito Entre Rios Colônia Vitória

Setor 07

8A Distrito Guará

NÚMERO DE
MORADIAS A
SEREM
URBANIZADAS

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO

148

Água: rede pública Esgoto:
vala

Algumas vias

70

Água: rede pública e poço
Esgoto: vala e céu aberto

Algumas vias

Água: rede pública e poço
Esgoto: fossa e céu aberto

Não

Água: rede pública e poço
Esgoto: fossa

Não

30

Água: rede pública e poço
Esgoto: fossa

Não

1.032

-

-

8C Distrito
Palmeirinha/Jardim da Luz
Setor 08

8C Distrito Palmeirinha/clube
Ideal
8B Distrito Guairacá
Total

219

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Recursos
O custo estimado para o programa de urbanização de assentamentos precários é de R$13.451.980,30,
prevendo estudos topográficos, localização dos equipamentos comunitários, recuperação das áreas degradadas,
além da pavimentação e sistema de drenagem, abastecimento de água e esgotamento sanitário, para um
período de 10 anos, de acordo com as tabelas a seguir apresentadas.
TABELA 17: RECURSOS PARA PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PRIORITÁRIOS

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PRIORITÁRIOS *
Ações Estratégicas
1)
2)

Elaborar o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral dos assentamentos precários
Elaborar estudos de raios de atendimento e demanda dos equipamentos e serviços
urbanos: saúde, educação, lazer e esporte para comprovação da necessidade de sua
implantação
3) Firmar parcerias intersetoriais integradas com as demais secretarias e programas sociais,
de geração de emprego e renda
4) Elaborar os PTTS para as áreas de intervenção e executá-los
5) Realizar reuniões com as famílias do assentamento
6) Elaborar projeto de urbanização (implantação e engenharia)
7) Elaborar estudos para recuperação ambiental dos assentamentos precários, em especial
na proximidade de córregos e nascentes
8) Desafetar as vias e espaços públicos (com exceção das áreas verdes) quando for o caso,
ou regularizar a ocupação
9) Solicitar à SANEPAR, a implantação e/ou ampliação das redes de abastecimento de água
e esgotamento sanitário
10) Executar a recuperação ou a implantação da pavimentação das vias públicas dos
assentamentos, implantar sistemas de drenagem de águas pluviais em todos os
assentamentos; implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário
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Custos (R$)
(2 anos)
14.014,79 (1)
131.200,00 (2)
- (3)
18.000,00 (4)
39.600,00 (5)
2.460,00 (6)
902.000,00 (7)

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PRIORITÁRIOS *
TOTAL DO PROGRAMA

1.107.274,70

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: * Considerou-se como assentamentos prioritários de intervenção os três primeiros na classificação de priorização dos
assentamentos conforme exposto no item 2 – Síntese do Diagnóstico. São eles: Fundos do CAIC, Jardim das Américas – catadores e
Jardim das Américas – Periferia Paz e Bem, totalizando 82 moradias
(1) Valor estimado para atender os assentamentos precários prioritários que serão atendidos pelo programa. Valor com base na tabela
SINAPI, CEF dezembro de 2010 + BDI. Tem-se R$ 0,09/m² e área aproximada de 155.719,95 m² nos assentamentos precários que
necessitam ser atendidos prioritariamente. Destaca-se que ao realizar o projeto de urbanização, deverá ser revisto a metragem.
(2) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados
pela consultoria e alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família.
Destaca-se que este custo pode variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de
intervenção, entre outros. Neste programa contabilizou-se 82 famílias a serem beneficiadas por este programa existentes nos
assentamentos precários excluídos as famílias localizadas em áreas de preservação ambiental e de risco por já serem contabilizadas em
outro programa (Programa de Realocação de Moradias em Áreas de Risco e Preservação Permanente).
(3) Custo da atividade contemplado na execução do PTTS.
(4) Na elaboração dos estudos considera a participação da equipe da assistência técnica.
(5) Considerou-se as horas técnicas de 1 profissional nível superior durante 6 meses. Valor da hora técnica conforme especificado no
Anexo 3. Deve-se elaborar o Plano de Arborização, com estudos específicos das espécies compatíveis com o local, distâncias entre
outros. Custo pode ser reduzido, uma vez que é possível firmar parcerias para aquisição das mudas.
(6) Considerou-se 8 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no anexo 3 e 4 horas técnicas de advogado (valor hora
técnica: 1 salário mínimo).
(7) Considerou-se o custo de urbanização complexa - pavimentação (asfalto), drenagem, rede de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no valor de R$ 11.000,00 por família (Valor retirado do Curso à distância Planos Locais de Habitação Social do MCidades 2009).

TABELA 18: RECURSOS PARA PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – DEMAIS ASSENTAMENTOS

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS – DEMAIS ASSENTAMENTOS
Ações Estratégicas
11) Elaborar o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral dos assentamentos precários
12) Elaborar estudos de raios de atendimento e demanda dos equipamentos e serviços
urbanos: saúde, educação, lazer e esporte para comprovação da necessidade de sua
implantação
13) Firmar parcerias intersetoriais integradas com as demais secretarias e programas sociais,
de geração de emprego e renda
14) Elaborar os PTTS para as áreas de intervenção e executá-los
15) Realizar reuniões com as famílias do assentamento
16) Elaborar projeto de urbanização (implantação e engenharia)
17) Elaborar estudos para recuperação ambiental dos assentamentos precários, em especial
na proximidade de córregos e nascentes
18) Desafetar as vias e espaços públicos (com exceção das áreas verdes) quando for o caso,
ou regularizar a ocupação
19) Solicitar à SANEPAR, a implantação e/ou ampliação das redes de abastecimento de água
e esgotamento sanitário
20) Executar a recuperação ou a implantação da pavimentação das vias públicas dos
assentamentos, implantar sistemas de drenagem de águas pluviais em todos os
assentamentos; implantar sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário
TOTAL DO PROGRAMA
Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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Custos (R$)
(8 anos)
64.766,98 (1)
1.518.400,00 (2)
- (3)
160.000,00 (4)
66.000,00 (5)
96.540,00 (6)
10.439.000,00 (7)

12.344.706,00
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(1) Valor estimado para atender todos os assentamentos precários que serão atendidos pelo programa. Valor com base na tabela SINAPI,
CEF dezembro de 2010 + BDI. Tem-se R$ 0,09/m² e área aproximada de 875.353 m² nos assentamentos precários que necessitam ser
atendidos pelo programa. Destaca-se que ao realizar o projeto de urbanização, deverá ser revisto a metragem.
(2) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados
pela consultoria e alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família.
Destaca-se que este custo pode variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de
intervenção, entre outros. Neste programa contabilizou-se 949 famílias a serem beneficiadas por este programa existentes nos
assentamentos precários excluídos as famílias localizadas em áreas de preservação ambiental e de risco, por já serem contabilizadas em
outro programa (Programa de Realocação de Moradias em Áreas de Risco e Preservação Permanente) e aquelas contabilizadas nos
assentamentos precários prioritários.
(3) Custo da atividade contemplado na execução do PTTS.
(4) Na elaboração dos estudos considera a participação da equipe da assistência técnica.
(5) Considerou-se as horas técnicas de 2 profissionais nível superior durante 5 meses. Valor da hora técnica conforme especificado no
Anexo 3. Deve-se elaborar o Plano de Arborização, com estudos específicos das espécies compatíveis com o local, distâncias entre
outros. Custo pode ser reduzido, uma vez que é possível firmar parcerias para aquisição das mudas.
(6) Considerou-se 52 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no anexo 3 e 11 horas técnicas de advogado (valor
hora técnica: 1 salário mínimo).
(7) Considerou-se o custo de urbanização complexa - pavimentação (asfalto), drenagem, rede de abastecimento de água e esgotamento
sanitário no valor de R$ 11.000,00 por família (Valor retirado do Curso à distância Planos Locais de Habitação Social do MCidades 2009).

6.5

Programa de Melhorias Habitacionais

O Programa de Melhorias Habitacionais destina-se à adequação das condições de habitabilidade daquelas
moradias precárias ou mal conservadas da população de baixa renda, localizadas tanto em áreas urbanas como
rural do município (áreas propícias à ocupação), onde as famílias não têm a condição de efetuar manutenção,
porém passíveis de adequação, isto é, recuperáveis mediante intervenções físicas no imóvel como reforma,
ampliação e/ou construção de instalações sanitárias, entre outras que se tornarem necessárias.
As razões principais da implantação deste programa são a insalubridade e insegurança, fatos bastante evidentes
nos assentamentos precários existentes no município como um todo.
Conforme apontamentos da Secretaria Nacional de Habitação (MCIDADES, 2009) grande parte das habitações
é instalada sob a modalidade autoconstrução e financiada com pouco ou nenhum acompanhamento técnico.
Grande parcela dessas habitações permanece inacabada e outra parte apresenta baixa qualidade técnica e
arquitetônica, como problemas de estabilidade construtiva e/ou insalubridade.
No entanto, esse programa só terá efetividade à medida que a Prefeitura Municipal firme parcerias com o
Governo Federal e/ou Estadual e iniciativa privada (empresas de material de construção, construtoras,
associação de engenheiros, dentre outros) a fim de obter recursos para garantir alguns subsídios ou mesmo
financiar os materiais ao longo de alguns anos, facilitando as formas de pagamento para a população de baixa
renda. A Prefeitura Municipal poderá ainda receber doações como: telhas, madeira, cimento, tinta, lajotas, areia,
peças sanitárias, dentre outros, e assim promover doações, sendo que neste caso deverá disponibilizar local
adequado para armazenamento destes materiais.
Alguns serviços poderão ser ofertados gratuitamente pela Prefeitura como a assistência técnica, a partir da
doação da planta arquitetônica para os casos de reforma, ampliação ou instalações sanitárias, auxílio para as
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técnicas empregadas e materiais construtivos mais adequados, dentre outros, em cumprimento à Lei Federal nº
11.888/08.
Poderá ainda caber ao Programa de Melhorias firmar parcerias com a esfera federal, estadual e com a iniciativa
privada para obtenção de recursos e materiais de construção, os quais deverão ser alocados no FMHIS.
Levantou-se, a partir do diagnóstico dos assentamentos precários existentes, a necessidade da realização de
melhorias habitacionais para 493 famílias. Deve-se atentar aos fiscalizadores do programa, para verificar o duplo
benefício para mesma família.
Beneficiário
Famílias que se encontram em moradias precárias ou mal conservadas locadas em áreas sem restrições de
ocupação. Como prioridade de intervenção no PLHIS de Guarapuava tem-se os assentamentos precários, onde
existem moradias que necessitam de melhorias, os quais estão apontados Quadro 1 apresentado no item 2.1
anteriormente, totalizando 493 moradias.
Objetivos
O objetivo principal é promover a melhoria das condições de habitabilidade da população de baixa renda e, por
conseguinte, das condições de vida e bem estar.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Viabilizar o acesso a materiais de construção, serviços de assistência técnica gratuito e financiamento
dos materiais para execução, conclusão, reforma e ampliação de unidades habitacionais promovidas
pela população;



Incentivar parcerias e responsabilidade social das empresas por meio de doações aos menos
favorecidos;



Fomentar parcerias para obtenção de recursos e materiais de construção com a iniciativa privada;



Apoiar a assistência técnica e iniciativas de capacitação técnica aos moradores.

Ações Estratégicas
1) Buscar recursos para atender a demanda do déficit qualitativo de interesse social;
2) Acionar a assistência técnica gratuita para elaboração dos projetos necessários (reforma ou ampliação)
e do orçamento de materiais;
3) Elaborar formulário padrão de dados e/ou documentos e planilha padrão de descrição e quantitativo de
materiais para cada família contemplada. Estes documentos serão utilizados para atender os trâmites
administrativos do financiamento ou doação dos materiais;
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4) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o aceite do
benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará na saída automática
do cadastro;
5) Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do material, com a
emissão de boletos ou declaração de doação;
6) Adquirir material para realizar as melhorias habitacionais necessárias através dos recursos pleiteados;
7) Elaborar material de divulgação do Programa contendo quem poderá se beneficiar e de que forma e
quais tipos de materiais disponíveis.
Recursos
Para que o programa de melhorias habitacionais tenha o funcionamento efetivo, é interessante que, além da
aquisição de recursos, haja investimentos próprios para atender às famílias. Na Tabela 19, destaca-se o custo
para aquisição de materiais pleiteados para os assentamentos precários prioritários e na Tabela 20 para os
demais assentamentos, totalizando um montante de R$ 628.600,00.
TABELA 19: RECURSOS PARA PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS - ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS – ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS *
Ações Estratégicas
1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Custos (R$)

Buscar recursos para atender parte da demanda do déficit qualitativo de interesse social;
Acionar a assistência técnica gratuita para elaboração dos projetos necessários (reforma
ou ampliação) e do orçamento de materiais;
Elaborar formulário padrão de dados e/ou documentos e planilha padrão de descrição e
quantitativo de materiais para cada família contemplada. Estes documentos serão
utilizados para atender os trâmites administrativos do financiamento ou doação dos
materiais;
Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar
o aceite do benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa
implicará na saída automática do cadastro;
Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do
material, com a emissão de boletos ou declaração de doação;
Adquirir material para realizar as melhorias habitacionais necessárias através dos
recursos pleiteados.
Elaborar material de divulgação do Programa contendo quem poderá se beneficiar e de
que forma e quais tipos de materiais disponíveis;
TOTAL DO PROGRAMA

-

-

18.000,00 (1)
500,00/ano
(2 anos) (2)

19.000,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: * Considerou-se como assentamentos prioritários de intervenção os três primeiros na classificação de priorização dos
assentamentos conforme exposto no item 2 – Síntese do Diagnóstico. São eles: Fundos do CAIC, Jardim das Américas – catadores e
Jardim das Américas – Periferia Paz e Bem, totalizando 15 moradias que carecem de melhorias.
(1) Considerou-se o número de famílias que necessitam de melhorias diagnosticadas pela consultoria quando da realização de
levantamento em campo nos assentamentos precários prioritários (15), e para cada unidade habitacional considerou-se um custo de R$
1.200,00. Considerou-se para as moradias térreas o custo médio de R$ 555,88/m² (tendo referência o orçamento municipal para moradias
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habitacionais (Maio/2011) conforme Anexo 7 e o tamanho da moradia de 40m² e levando em consideração o dimensionamento mínimo de
um banheiro (1,20 x1,80m), entretanto, não se remete somente a este tipo de melhoria.
(2) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação. Este custo pode ser reduzido se forem criadas parcerias com instituições de
ensino e ONGs.

TABELA 20: RECURSOS PARA PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS – DEMAIS ASSENTAMENTOS

PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS – DEMAIS ASSENTAMENTOS
Ações Estratégicas
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

Buscar recursos para atender parte da demanda do déficit qualitativo de interesse social;
Acionar a assistência técnica gratuita para elaboração dos projetos necessários (reforma
ou ampliação) e do orçamento de materiais;
Elaborar formulário padrão de dados e/ou documentos e planilha padrão de descrição e
quantitativo de materiais para cada família contemplada. Estes documentos serão
utilizados para atender os trâmites administrativos do financiamento ou doação dos
materiais;
Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar
o aceite do benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa
implicará na saída automática do cadastro;
Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do
material, com a emissão de boletos ou declaração de doação;
Adquirir material para realizar as melhorias habitacionais necessárias através dos
recursos pleiteados.
Elaborar material de divulgação do Programa contendo quem poderá se beneficiar e de
que forma e quais tipos de materiais disponíveis;
TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(8 anos)
-

-

573.600,00 (1)
4.500,00/ano
(8 anos) (2)

609.600,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Considerou-se o número de famílias que necessitam de melhorias diagnosticadas pela consultoria quando da realização de
levantamento em campo nos assentamentos precários existentes (493) excluídas aquelas dos assentamentos prioritários já orçados na
tabela acima, tendo 478 moradias. Para cada unidade habitacional considerou-se um custo de R$ 1.200,00. Considerou-se para as
moradias térreas o custo médio de R$ 555,88/m² (tendo referência o orçamento municipal para moradias habitacionais (Maio/2011) e o
tamanho da moradia de 40m² e levando em consideração o dimensionamento mínimo de um banheiro (1,20 x1,80m), entretanto, não se
remete somente a este tipo de melhoria.
(2) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação. Este custo pode ser reduzido se forem criadas parcerias com instituições de
ensino e ONGs.

6.6

Programa de Regularização Fundiária

Visando a legalização de posse das famílias com irregularidade fundiária no município de Guarapuava, cria-se o
Programa de Regularização Fundiária, com vistas a atender tanto a área urbana como rural, lembrando neste
último que devem ser cumpridas algumas atividades antes da regularização propriamente dita, como a
transformação de área rural para área urbana através de definição de Núcleos de Urbanização Específica ou
distritos urbanos.
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De acordo com o diagnóstico levantado observou-se que, do montante de inadequações habitacionais, 4.131
lotes municipais encontram-se irregulares, necessitando de regularização fundiária e 1.205 lotes em áreas
particulares, totalizando 5.336 lotes a serem regularizados, sendo que alguns carecem de regularização por
serem áreas desafetadas. Incluem-se ainda neste programa, caso necessário, as ocupações em APP que não
serão contemplados pelo Programa de Realocação, por estarem em APP mas apresentarem características que
possibilitem a regularização no local, após a avaliação da Prefeitura Municipal, baseando-se na resolução do
CONAMA 369, quando for possível.
A Regularização Fundiária, principalmente a de interesse social, é uma obrigação do Poder Público, em todas as
suas esferas. Dentro deste contexto, a Prefeitura Municipal de Guarapuava deve utilizar todos os instrumentos
disponíveis para concretizar um direito que é de todos os cidadãos brasileiros: o direito à moradia digna,
reconhecido como fundamental nos termos do artigo 6° da Constituição Brasileira, no Estatuto da Cidade e no
Código Civil.
A política de regularização fundiária deve ser adotada como integrante da política urbana e habitacional do
Município, sendo necessário, portanto, ser matéria do Plano Diretor uma vez que este é o principal instrumento
da política urbana do Município. De acordo com o §1° do artigo 40 do Estatuto da Cidade, o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as prioridades contidas no Plano
Diretor.
A eficácia da regularização fundiária que, ao ser incorporada como uma das prioridades da política urbana do
Município no Plano Diretor, depende diretamente da capacidade deste obter os recursos necessários para o
desenvolvimento desta política através dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, como por exemplo, a
outorga onerosa do direito de construir e as operações urbanas consorciadas.
Cabe ao Poder Público municipal dar um tratamento isonômico para as populações de baixa renda que ocupam
áreas urbanas sejam públicas ou privadas. As medidas devem ser voltadas a conferir condições dignas de
moradia, acesso aos serviços públicos essenciais e o direito de uso do imóvel ocupado para esta população.
Para efetivar o Programa de Regularização, será imprescindível o desenvolvimento de atividades seqüenciais
em áreas públicas e privadas a fim de solucionar os problemas fundiários do município.
As regularizações fundiárias de ocupações e assentamentos irregulares em bens do Estado e da União iniciamse pela formalização da parceria com o Município, por meio de um termo de cooperação técnica, a fim de definir
a gestão de forma compartilhada e garantir a regularização jurídica, urbanística e ambiental. De posse destas
áreas, a Prefeitura Municipal poderá proceder a Regularização Fundiária da área, desde que sejam áreas
passíveis de ocupação, para uso exclusivo destinadas à habitação, priorizando as famílias de interesse social, e
desde que os ocupantes não possuam outro imóvel de sua propriedade.
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O Programa de Regularização Fundiária em Guarapuava envolve tanto as áreas públicas quanto as privadas,
cada qual com seus subsídios e restrições. No primeiro caso, a solução é relativamente mais simples, pois
sendo área municipal, a Prefeitura poderá transferir o direito de uso do solo às famílias com instrumentos citados
no item 5.1.5.
Entre as medidas legislativas necessárias para a regularização fundiária das áreas públicas municipais há a
necessidade do Executivo municipal encaminhar para a Câmara Municipal de Vereadores projetos de leis
visando à desafetação das áreas públicas municipais, da classe de bens de uso comum do povo, ocupadas por
habitações de população de baixa renda (§ 1º do artigo 196). Contudo, se for de outro nível de governo, a
transferência de lotes esbarra na burocracia excessiva dos órgãos envolvidos. Em se tratando de áreas
particulares, as possibilidades de regularização das famílias irregulares são menores pelo alto custo da terra e
pela necessidade de recursos financeiros ou títulos da dívida pública no fundo municipal a serem negociados
com os proprietários, devido à desapropriação ou transferência de potencial, respectivamente. Para auxiliar o
processo de regularização e reurbanização nestas áreas, a Prefeitura poderá implementar um instrumento
complementar denominado Regularizador Social, que possibilita a parceria entre a Prefeitura e Iniciativa Privada
(item 6.6.1).
Beneficiário
Este programa visa atender as famílias de interesse social que se localizam em assentamentos precários e
parcelamentos irregulares (aqueles não licenciados ou executados em desacordo com as normas ditadas pela
Prefeitura Municipal e/ou que não possuem a documentação individual das unidades concedidas) que
necessitem se legalizar perante os órgãos públicos e as legislações vigentes.
De acordo com o diagnóstico levantado, Guarapuava apresenta 1.031 moradias com problemas fundiários (980
em áreas públicas e o restante em áreas privadas) localizados nos assentamentos precários, como pode ser
observado no Quadro 1 (item 2.1), sendo famílias com rendimento familiar menor que três salários mínimos,
além de contar com diversos lotes em loteamentos irregulares, tendo 4.131 lotes municipais e 1.205 lotes
particulares irregulares, totalizando 5.336 lotes, conforme enumeram as tabelas constantes no Anexo 4 e Anexo
5 e ilustrados os loteamentos municipais irregulares no Mapa 2.
Assim, estão propostas duas frentes de trabalho, a regularização de assentamentos precários e a regularização
de loteamentos municipais irregulares.
Para a implementação do Programa de Regularização Fundiária, deverão ser considerados os critérios abaixo
mencionados:


Comprovação de irreversibilidade do loteamento implantado através de laudo técnico;



Levantamento da situação dominial atual e título de propriedade;
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Na impossibilidade de identificação do título e esgotadas todas as pesquisas necessárias para sua
localização (inclusive convocação em diário oficial do estado e jornal de circulação local) o município ou
parceria privada poderão intervir;



Atender as normas/leis ambientais, inclusive a aplicabilidade da Resolução CONAMA nº 369/2006 para
reduzir o número de realocações, e diretrizes urbanísticas.

É importante destacar que ficará vedada a regularização em terrenos que apresentar as seguintes
características:


Aterrados com material nocivo à saúde pública;



Com declividade igual ou superior ao previsto nas legislações pertinentes;



Onde as condições geológicas não aconselham a ocupação por edificações, somente se comprovada sua
estabilidade;



Alagadiços ou sujeitos às inundações;



De preservação ambiental ou ocupação restrita; e



Onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis.

Objetivos
O intuito deste programa é legalizar a posse das famílias em áreas públicas e particulares, prioritariamente,
assegurando o acesso aos serviços públicos essenciais.
Sendo que os objetivos específicos são:


Oferecer Assistência Técnica no processo de regularização;



Estabelecer parâmetros de uso e ocupação do solo específicos para empreendimentos de interesse social
de forma a facilitar a aprovação de projetos públicos e privados;



Utilizar os instrumentos previstos no Plano Diretor para regularizar e realizar a cobrança, alimentando o
Fundo Municipal de Habitação;



Possibilitar a recuperação ambiental nas áreas de intervenção.

Ações Estratégicas
As ações descritas são direcionadas para as áreas públicas, sejam do Município, do Estado ou da União:
1) Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos próximos) bem como
apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das ocupações) e tempo de consolidação;
2) Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de Interesse Social
(de zero a 3 salários mínimos);
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3) Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP, Instituto das
Águas do Paraná (antiga SUDERHSA), ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para
elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a titulação aos
moradores;
4) Transferir as áreas para o município (caso seja da União ou Estado);
5) Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo ocupadas por
população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização fundiária através de lei
municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens dominiais, com exceção das áreas verdes
que não permitem sua desafetação;
6)

Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário de regularização
fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse social;

7) Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através
do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento;
8) Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de regularização e
definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, associações, moradores);
9) Realizar reuniões com a comunidade;
10) Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias interessadas e
beneficiadas;
11) Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento fundiário, topográfico e
social;
12) Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área, identificando os lotes
passíveis de regularização com base na caracterização do assentamento realizada;
13) Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as decisões
necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões (atividades a serem
desenvolvidas e cronograma das mesmas) deverão ter o consentimento da população residente;
14) Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização fundiária (definição
dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros);
15) Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo;
16) Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto;
17) Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais;
18) Elaborar estudo para definir valores a serem pagos pelos beneficiários, utilizando instrumentos
urbanísticos e jurídicos;
19) Realizar a assinatura dos contratos de compromisso.
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Recursos
Os recursos a serem disponibilizados para regularização fundiária em áreas públicas podem ser verificados nas
tabelas a seguir (Tabela 21 a Tabela 24), tendo um custo estimado na ordem de R$ 639.689,00 para a
regularização fundiária de assentamentos precários e R$ 1.279.765,00 para a regularização fundiária de
loteamentos municipais irregulares, totalizando R$ 1.919.454,00.
TABELA 21: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – ASSENTAMENTOS PRIORITÁRIOS

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS - ASSENTAMENTOS
PRIORITÁRIOS *
Ações Estratégicas
1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)

Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos próximos)
bem como apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das ocupações) e
tempo de consolidação
Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de
Interesse Social (de zero a 3 salários mínimos);
Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP,
Instituto das Águas do Paraná, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para
elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a
titulação aos moradores
Transferir as áreas para o município (caso seja da União)
Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo
ocupadas por população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização
fundiária através de lei municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens
dominiais, com exceção das áreas verdes que não permitem sua desafetação;
Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário de
regularização fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse social
ou utilizar o FMHIS no processo
Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização
fundiária, através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento
Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes,
associações, moradores)
Realizar reuniões com a comunidade
Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias
interessadas e beneficiadas
Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento fundiário,
topográfico e social
Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área,
identificando os lotes passíveis de regularização com base na caracterização do
assentamento realizado
Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as
decisões necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões
(atividades a serem desenvolvidas, cronograma das atividades) devem ter o
consentimento da população residente
Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização
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Custos (R$)
(2 anos)
-

1.380,00/ano
(2 anos) (1)
375,00/ano
(2 anos) (2)
1.500,00 (3)
700,00 (4)
500,00/ano
(2 anos) (5)
24.600,00 (6)
1.875,00 (7)

1.125,00 (8)
-
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS - ASSENTAMENTOS
PRIORITÁRIOS *
15)
16)
17)
18)
19)

fundiária (definição dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros)
Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo
Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto
Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais
Elaborar estudo para definir valores a serem pagos pelos beneficiários
Realizar a assinatura dos contratos de compromisso
TOTAL DO PROGRAMA

22.500,00 (9)
1.125,00 (8)
-

57.935,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: * Considerou-se como assentamentos prioritários de intervenção os três primeiros na classificação de priorização dos
assentamentos conforme exposto no item 2 – Síntese do Diagnóstico. São eles: Fundos do CAIC, Jardim das Américas – catadores e
Jardim das Américas – Periferia Paz e Bem, totalizando 82 moradias que carecem de regularização fundiária.
(1) Considerou-se 8 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no Anexo 3 e 2 horas técnicas de advogado (valor hora
técnica: 1 salário mínimo).
(2) Considerou-se aproximadamente 10 horas técnicas de profissionais (valor hora técnica conforme especificado no Anexo 3).
(3) Considerou-se 40 horas técnicas de dois profissionais no período de 10 anos.
(4)Considerou-se 8 horas técnicas de dois técnicos (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3) e material didático.
(5) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação.
(6) Considerou-se 82 famílias ocupando áreas públicas passíveis de regularização fundiária existentes nos assentamentos precários
totalizando R$ 294.000,00. Estimou-se o valor de R$ 300,00 por família, segundo dados do MCidades, 2009 apud Banco de Dados de
empreendimentos realizados no âmbito do HBB em 2008.
(7) Considerou-se uma média de 50 horas/ano de profissionais no valor de R$ 37,50/hora (Anexo 3)
(8) Considerou-se 15 horas técnicas de 2 profissionais no período de 10 anos. (valor hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3).
(9) Considerou-se 60 horas técnicas / ano.

TABELA 22: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – DEMAIS ASSENTAMENTOS

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – DEMAIS ASSENTAMENTOS
Custos (R$)
(8 anos)

Ações Estratégicas
1)

2)
3)

4)
5)

6)

Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos
próximos) bem como apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das
ocupações) e tempo de consolidação
Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de
Interesse Social (de zero a 3 salários mínimos);
Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP,
Instituto das Águas do Paraná, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades
para elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para
garantir a titulação aos moradores
Transferir as áreas para o município (caso seja da União)
Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo
ocupadas por população de baixa renda que serão objeto de urbanização e
regularização fundiária através de lei municipal transferindo estas áreas para a classe
dos bens dominiais, com exceção das áreas verdes que não permitem sua
desafetação;
Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário
de regularização fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse
social
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-

5.857,50/ano
(8 anos) (1)

3.225,00/ano
(8 anos) (2)
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – DEMAIS ASSENTAMENTOS
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização
fundiária, através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento
Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes,
associações, moradores)
Realizar reuniões com a comunidade
Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias
interessadas e beneficiadas
Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento
fundiário, topográfico e social
Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área,
identificando os lotes passíveis de regularização com base na caracterização do
assentamento realizado
Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as
decisões necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões
(atividades a serem desenvolvidas e cronograma das mesmas) devem ter o
consentimento da população residente
Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização
fundiária (definição dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros)
Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo
Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto
Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais
Elaborar estudo para definir valores a serem pagos pelos beneficiários
Realizar a assinatura dos contratos de compromisso
TOTAL DO PROGRAMA

11.250,00 (3)
3.300,00 (4)
4.500,00/ano
(8 anos) (5)
269.400,00 (6)
75.000,00 (7)

10.125,00 (8)

93.750,00 (9)
10.125,00 (8)
-

581.754,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Considerou-se 15 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no Anexo 3 e 4 horas técnicas de advogado (valor hora
técnica: 1 salário mínimo).
(2) Considerou-se aproximadamente 56 horas técnicas de profissionais (valor hora técnica conforme especificado no Anexo 3).
(3) Considerou-se 90 horas técnicas de dois profissionais no período de 10 anos.
(4)Considerou-se 13 horas técnicas de dois técnicos (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3) e material didático.
(5) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação.
(6) Considerou-se 898 (980-82) famílias ocupando áreas públicas passíveis de regularização fundiária existentes nos assentamentos
precários totalizando R$ 269.400,00. Estimou-se o valor de R$ 300,00 por família, segundo dados do MCidades, 2009 apud Banco de
Dados de empreendimentos realizados no âmbito do HBB em 2008.
(7) Considerou-se uma média de 200 horas/ano de profissionais no valor de R$ 37,50/hora (Anexo 3)
(8) Considerou-se 105 horas técnicas de 2 profissionais no período de 10 anos. (valor hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3).
(9) Considerou-se 250 horas técnicas / ano.
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TABELA 23: RECURSOS

PARA O
IRREGULARES PRIORITÁRIOS

PROGRAMA

DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EM

ÁREAS PÚBLICAS – LOTEAMENTOS

MUNICIPAIS

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
PRIORITÁRIOS *
Custos (R$)
(2 anos)

Ações Estratégicas
1)

2)
3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)

Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos
próximos) bem como apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das
ocupações) e tempo de consolidação
Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de
Interesse Social (de zero a 3 salários mínimos);
Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP,
Instituto das Águas do Paraná, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades
para elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para
garantir a titulação aos moradores
Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo
ocupadas por população de baixa renda que serão objeto de urbanização e
regularização fundiária através de lei municipal transferindo estas áreas para a classe
dos bens dominiais, com exceção das áreas verdes que não permitem sua
desafetação;
Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário
de regularização fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse
social ou utilizar processo utilizando o FMHIS.
Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização
fundiária, através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento
Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes,
associações, moradores)
Realizar reuniões com a comunidade
Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias
interessadas e beneficiadas
Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento
fundiário, topográfico e social
Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área,
identificando os lotes passíveis de regularização
Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as
decisões necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões
(atividades a serem desenvolvidas, cronograma das atividades) devem ter o
consentimento da população residente
Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização
fundiária (definição dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros)
Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo
Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto
Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais
Elaborar estudo para definir valores a serem pagos pelos beneficiários
Realizar a assinatura dos contratos de compromisso
TOTAL DO PROGRAMA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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-

-

652,50/ano
(2 anos) (1)

375,00/ano
(2 anos) (2)
450,00 (3)
300,00 (4)
500,00/ano
(2 anos) (5)
291.000,00 (6)
1.500,00 (7)

375,00 (8)

15.000,00 (9)
375,00 (8)
-

312.055,00

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR
Nota: * Considerou-se como loteamento municipal irregular prioritário para regularização fundiária: Loteamento Municipal Vila Bela (6921),
Loteamento Municipal Xarquinho III (6980), Loteamento Municipal Paz e Bem (7218), Loteamento Municipal Santa Rita (8257) e
Loteamento Municipal Residencial Palmeirinha, totalizando 1.162 lotes.
(1) Considerou-se 3 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no Anexo 3 e 1 horas técnicas de advogado (valor hora
técnica: 1 salário mínimo).
(2) Considerou-se aproximadamente 10 horas técnicas de profissionais (valor hora técnica conforme especificado no Anexo 3).
(3) Considerou-se 6 horas técnicas de dois profissionais no período de 10 anos.
(4)Considerou-se 4 horas técnicas de dois técnicos (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3) e material didático.
(5) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação.
(6) Considerou-se 970 lotes em loteamentos municipais irregulares prioritários perfazendo o valor de R$ 291.000,00. Estimou-se o valor
de R$ 300,00 por família, segundo dados do MCidades, 2009 apud Banco de Dados de empreendimentos realizados no âmbito do HBB
em 2008. Foram excluídos os lotes em loteamentos municipais que estão dentro do perímetro do assentamento precário, já sendo
contabilizado na tabela da regularização de assentamentos precários (192 lotes).
(7) Considerou-se uma média de 40 horas/ano de profissionais no valor de R$ 37,50/hora (Anexo 3)
(8) Considerou-se 5 horas técnicas de 2 profissionais no período de 10 anos. (valor hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3).
(9) Considerou-se 40 horas técnicas / ano.

TABELA 24: RECURSOS
IRREGULARES - DEMAIS

PARA O

PROGRAMA

DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EM

ÁREAS PÚBLICAS – LOTEAMENTOS

MUNICIPAIS

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
IRREGULARES - DEMAIS
Ações Estratégicas
1)

Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos próximos)
bem como apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das ocupações) e
tempo de consolidação
2) Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de
Interesse Social (de zero a 3 salários mínimos);
3) Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP,
Instituto das Águas do Paraná, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para
elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a
titulação aos moradores
4) Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo
ocupadas por população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização
fundiária através de lei municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens
dominiais, com exceção das áreas verdes que não permitem sua desafetação;
5) Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário de
regularização fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse social
6) Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização
fundiária, através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento
7) Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes,
associações, moradores)
8) Realizar reuniões com a comunidade
9) Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias
interessadas e beneficiadas
10) Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento fundiário,
topográfico e social
11) Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área,
identificando os lotes passíveis de regularização
12) Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as
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Custos (R$)
(8 anos)
-

-

1.882,50/ano
(8 anos) (1)
750,00/ano
(8 anos) (2)
2.550,00 (3)
550,00 (4)
1.000,00/ano
(8 anos) (5)
805.800,00 (6)
69.750,00 (7)
1.875,00 (8)

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PÚBLICAS – LOTEAMENTOS MUNICIPAIS
IRREGULARES - DEMAIS

13)
14)
15)
16)
17)
18)

decisões necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões
(atividades a serem desenvolvidas, cronograma das atividades) devem ter o
consentimento da população residente
Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização
fundiária (definição dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros)
Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo
Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto
Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais
Elaborar estudo para definir valores a serem pagos pelos beneficiários
Realizar a assinatura dos contratos de compromisso
TOTAL DO PROGRAMA

56.250,00 (9)
1.875,00 (8)
-

967.710,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Considerou-se 7 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no Anexo 3 e 3 horas técnicas de advogado (valor hora
técnica: 1 salário mínimo).
(2) Considerou-se aproximadamente 20 horas técnicas de profissionais (valor hora técnica conforme especificado no Anexo 3).
(3) Considerou-se 34 horas técnicas de dois profissionais no período de 10 anos.
(4)Considerou-se 6 horas técnicas de dois técnicos (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3) e material didático.
(5) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a
elaboração da arte e posteriormente distribuição/divulgação.
(6) Considerou-se 2.686 lotes em loteamentos municipais irregulares perfazendo o valor de R$ 805.800,00. Estimou-se o valor de R$
300,00 por família, segundo dados do MCidades, 2009 apud Banco de Dados de empreendimentos realizados no âmbito do HBB em
2008. Foram excluídos aqui os lotes em loteamentos municipais que estão dentro do perímetro do assentamento precário, já sendo
contabilizado na tabela da regularização de assentamentos precários (283 lotes).
(7) Considerou-se uma média de 130 horas/ano de profissionais no valor de R$ 37,50/hora (Anexo 3)
(8) Considerou-se 25 horas técnicas de 2 profissionais no período de 10 anos. (valor hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3).
(9) Considerou-se 150 horas técnicas / ano.
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FIGURA 10: LOTEAMENTOS MUNICIPAIS IRREGULARES – A REGULARIZAR NO DISTRITO DE PALMEIRINHA

Fonte: PMG, 2011. Elaborado por ECOTÉCNICA, 2011.
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FIGURA 11: LOTEAMENTOS MUNICIPAIS IRREGULARES – A REGULARIZAR NO DISTRITO DE ENTRE RIOS – COLÔNIA VITÓRIA

Fonte: PMG, 2011. Elaborado por ECOTÉCNICA, 2011.
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As áreas particulares ocupadas irregularmente (inclusive ocupações em APP) também poderão ser
regularizadas, cumpridos os requisitos mínimos. A seguir descrevem-se as ações necessárias para a
regularização, muito semelhantes aos da área pública, diferindo somente no processo inicial e final:
1) Designar o Regularizador Social (pelo poder público ou através dos próprios moradores);
2) Implantar canais de comunicação com a sociedade civil para todo o processo de regularização;
3) Solicitar aos interessados a apresentação da situação dominial atual e título de propriedade
devidamente registrado no cartório de imóveis da área em questão. Caso haja impossibilidade de
identificação do título e esgotadas todas as pesquisas necessárias para sua localização (convocação
em diário oficial do estado e jornal de circulação local) o município ou parceria privada poderão intervir;
4) Caracterizar o assentamento, contendo levantamento fundiário, topográfico e social;
5) Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área, identificando as glebas
e lotes passíveis de regularização com base na caracterização realizada anteriormente;
6) Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de regularização e
definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, associações, moradores);
7) Realizar reuniões com as famílias para apresentar e discutir o diagnóstico e análise integrada;
8) Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através
do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento;
9) Elaborar projeto urbanístico;
10) Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto;
11) Aprovar o parcelamento junto aos órgãos municipais;
12) Elaborar a montagem e instrução dos processos, com as informações obtidas em cartório, a respeito
das áreas ocupadas e dos proprietários, juntamente com o projeto de regularização, informações dos
ocupantes e da comprovação da posse12;
13) Informar a comunidade a respeito da situação do processo, e dos trâmites legais, e solicitação de
informações adicionais;
14) Solicitar a expedição do ofício para ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis.
Recursos
Os recursos a serem disponibilizados para regularização fundiária em áreas privadas podem ser verificados na
tabelas a seguir.

12 No caso dos processos de usucapião (individual, plúrima ou coletiva) são elaboradas as petições ou realizadas a assinatura dos contratos (a título
precário) de compromisso de compra e venda.
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TABELA 25: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PRIVADAS

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREAS PRIVADAS
Ações Estratégicas
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

Designar o Regularizador Social (pelo poder público ou através dos próprios moradores);
Implantar canais de comunicação com a sociedade civil para todo o processo de
regularização
Solicitar aos interessados a apresentar título de propriedade devidamente registrado no
cartório de imóveis da área em questão. Caso haja impossibilidade de identificação do
título e esgotadas todas as pesquisas necessárias para sua localização (convocação em
diário oficial do estado e jornal de circulação local) o município ou parceria privada
poderão intervir
Caracterizar o assentamento, contendo levantamento fundiário, topográfico e social
Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área,
identificando as glebas e lotes passíveis de regularização com base na caracterização
realizada anteriormente
Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes,
associações, moradores)
Realizar reuniões com as famílias para apresentar e discutir o diagnóstico e análise
integrada
Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização
fundiária, através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento
Elaborar projeto urbanístico
Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto
Aprovar o parcelamento junto aos órgãos municipais
Elaborar a montagem e instrução dos processos, com as informações obtidas em
cartório, a respeito das áreas ocupadas e dos proprietários, juntamente com o projeto de
regularização, informações dos ocupantes e da comprovação da posse13
Informar a comunidade a respeito da situação do processo, e dos tramites legais, e
solicitação de informações adicionais
Solicitar a expedição do ofício para ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis
TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(8 anos)
6.000,00

8.000,00 (1)

15.300,00 (2)
112.500,00 (3)

7.500,00 (4)
7.500,00 (4)
112.500,00 (5)
7.500,00 (4)
3.000,00 (6)
19.075,00 (7)
6.000,00 (8)
-

304.875,00 (9)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

(1) Refere-se aos custos com chamamento através de rádios, jornais, entrega de correspondência aos interessados.
(2) Considerou-se 51 famílias ocupando áreas particulares passíveis de regularização fundiária em assentamentos precários. Estimou-se
o valor de R$ 300,00 por família para o processo de regularização, segundo dados do MCidades, 2009 apud Banco de Dados de
empreendimentos realizados no âmbito do HBB em 2008.
(3) Considerou-se uma média de 300 horas/ano de profissionais no valor de R$ 37,50/hora (Anexo 3)
(4) Considerou-se 100 horas técnicas de 2 profissionais no período de 10 anos. (valor hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3).
(5) Considerou-se 300 horas técnicas / ano.
(6) Refere-se a consultoria técnica caso seja necessário e despesas com trâmites para aprovação.
(7) Considerou-se aproximadamente 35 horas técnicas de advogado (valor hora técnica: 1 salário mínimo).
(8) Refere-se a despesas com material dos processos administrativos, divulgação, comunicação em rádios, jornais, carros de som, entre
outros.
(9) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução em oito anos. Desta forma o investimento anual seria de R$38.109,37.

No caso dos processos de usucapião (individual, plúrima ou coletiva) são elaboradas as petições ou realizadas a assinatura dos
contratos (a título precário) de compromisso de compra e venda.
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Ressalta-se que na regularização de áreas particulares sem a interlocução do Regularizador Social, o município
necessita desapropriar a área a ser regularizada, utilizando das prerrogativas do Decreto Lei nº 3.365/41, que
dispõe sobre desapropriação por utilidade pública. Segundo esse decreto, “consideram-se de utilidade pública
[...] a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros públicos; a execução de planos de
urbanização; o parcelamento do solo com ou sem edificação”. Assim, o município deve declarar o imóvel (área)
de utilidade pública por meio de decreto municipal (art. 6º do Decreto Lei supracitado) e os trâmites serão os
constantes nesse decreto.
Tem-se ainda a Lei Federal nº 4.132/62 que define os casos de desapropriação por interesse social, dentre eles
a construção de casas populares (art. 2º, inciso V).
Contudo, há que se advertir para as situações práticas. O poder público municipal deve tentar um acordo entre
as partes, caso o proprietário do imóvel seja conhecido. Caso contrário, pode-se entrar com a desapropriação
via judicial, que deverá obedecer um prazo de 5 anos a contar da data do Decreto de Declaração de Utilidade
Pública para finalizar.
Desta forma, o processo de regularização fundiária altera as ações estratégicas enumeradas na Tabela 25
ilustrada anteriormente, tendo como atividades no processo inicial:
1) Negociação com o proprietário da área: valor da indenização; taxas de imposto territorial e predial
urbano (IPTU) atrasadas; bonificação. Destaca-se que os instrumentos do Estatuto da Cidade podem
ser utilizados na negociação.
o

Se houver acordo sobre o valor, a Prefeitura Municipal desapropria, pagando o valor devido e
acordado.

o

Se não houver acordo com o proprietário e o Poder Público Municipal tem interesse na área para a
regularização, entra-se com processo judicial (Decreto Lei nº 3.365/41).

2) Expedir Decreto de Desapropriação.
3) Implantar canais de comunicação com a sociedade civil para todo o processo de regularização.
4) Demais ações dispostas na tabela em questão a partir do item 3.
Neste caso, tem-se que considerar o valor da desapropriação do imóvel que deve ser justa e paga à vista em
dinheiro. Quando o processo de desapropriação ocorrer por via judicial, o valor da indenização será arbitrado
pelo juiz.
Ademais, torna-se necessária a criação de facilidades para a regularização das áreas pública e privadas,
podendo ser utilizada a Lei Federal nº 11.481/2007 (BRASIL, 2007), que garante a gratuidade do registro em
caso de regularização fundiária de interesse social.
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6.6.1

Regularizador Social

A parceria entre o poder público e a iniciativa privada na regularização fundiária de áreas particulares ocupadas
irregularmente pode auxiliar na redução dos números relacionados ao déficit habitacional do município. Com o
auxílio do Regularizador Social, a Prefeitura Municipal pode direcionar seus esforços e recursos em outros
projetos habitacionais. No modelo tradicional deste tipo de intervenção, em áreas particulares, a saída do poder
público seria arcar com os recursos da desapropriação.
Com a possibilidade de intervenção do Regularizador Social:


O valor de investimento da prefeitura na desapropriação das áreas particulares pode ser investido em
outras melhorias, inclusive na própria área de intervenção;



Os ocupantes se tornam os responsáveis pelo pagamento da indenização ao proprietário, o que os
permite passar de ocupante ou invasor para proprietário da parcela de terra que ocupa;



Os proprietários conseguem reaver, através da indenização, pelo menos parte do valor julgado como
“perdido” frente à invasão de sua propriedade.

A participação da iniciativa privada nas ações deste Programa poderá ocorrer através da implantação da figura
do Regularizador Social no município. A definição do Regularizador Social servirá para dar maior agilidade ao
programa de regularização fundiária municipal. As parcerias com empresas regularizadoras são essenciais para
a reversão do quadro da irregularidade, parte do déficit habitacional do município. Além de proporcionar a
legalização da ocupação, os projetos de regularização podem também envolver a realocação das famílias que
ocupam áreas impróprias à moradia em Guarapuava, a partir do reordenamento da ocupação ou aproveitamento
de espaços vazios dentro do perímetro da área de intervenção.
Neste modelo de parceria, a iniciativa privada assume a realização de grande parte do processo de
regularização fundiária, passando o município a atuar como supervisor. Para cada área objeto de intervenção,
deverá existir um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC a ser firmado entre poder público, instituição
regularizadora – regularizador social, proprietário do imóvel, comissão de moradores ou associação do bairro e
demais instituições envolvidas no processo como concessionárias de energia elétrica ou de saneamento,
Ministério Público, conselhos ou comitês diversos, órgãos ambientais, entre outros.
Para tanto, a Prefeitura Municipal deverá abrir o cadastramento de empresas interessadas, que deverão passar
por análise técnica, jurídica e de idoneidade fiscal e financeira. Nesta parceria, caberá a cada uma das partes
assumirem as responsabilidades de cada novo projeto, dependendo da complexidade de cada um.
Em cada TAC firmado a prefeitura poderá auxiliar no trabalho, proporcionando agilidade na aprovação dos
projetos de regularização fundiária sob responsabilidade do Regularizador Social, empenhando esforços na
captação de recursos para a urbanização da área, com mão-de-obra de técnicos que podem auxiliar nas
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atividades necessárias à regularização como cadastramento das famílias, levantamentos topográficos, entre
outros, com o objetivo de reduzir os custos de regularização de cada família. Quando a área de intervenção não
estiver delimitada e regulamentada pela legislação municipal como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS),
caso a área seja constatada como passível de regularização, a prefeitura, deve providenciar as revisões
necessárias na legislação existente ou criação e aprovação de leis específicas para cada área. Ainda poderá
estabelecer diretrizes de uso e ocupação do solo visando o desenvolvimento do entorno dos assentamentos.
A seguir alguns exemplos de integrantes do TAC e suas responsabilidades.
Regularizador Social:


Sensibilizar e mobilizar a população para discussão do processo de regularização, esclarecendo suas
etapas, atores envolvidos e suas responsabilidades;



Organizar os moradores em comissão de acompanhamento e formação de Câmara Técnica que deverá
ser formada minimamente pela comissão de moradores, representante da instituição regularizadora, da
prefeitura municipal;



Mediar o acordo judicial a ser firmado entre proprietários e ocupantes, que definirá responsabilidades
de cada parte envolvida, valor do metro quadrado formado pelo valor da indenização, custos da
regularização (regularizador social) para desenvolvimento de projetos, custas judiciais e custos de
implantação de obras de infraestrutura, caso a comunidade opte por agregar este custo à regularização;



Desenvolver os projetos necessários à regularização e encaminhar para aprovação, junto aos órgãos
competentes (municipais e estaduais), que deverá culminar no registro do parcelamento junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e posterior abertura das matrículas individualizadas dos lotes, à medida
que os lotes forem sendo quitados pelos moradores;



Acompanhar todo o processo de acordo judicial e sua homologação, com vistas a finalizar as ações
possessórias pendentes sobre a área ocupada irregularmente;



Fornecer as informações necessárias para que o Estado e o Município possam cumprir a função de
promotor e fiscalizador do processo de regularização;



Formalizar os contratos individuais de adesão à regularização e de pagamento da indenização ao
proprietário com os ocupantes, com base no projeto de regularização elaborado conforme os
parâmetros estabelecidos pelo município e previamente anuído por ele;



Acompanhar a carteira de pagamento dos moradores efetuando os devidos repasses definidos no
acordo judicial e TAC, que envolvem indenização, custos diversos de regularização e possivelmente
obras de urbanização, implantação de infraestrutura ou realocações; e



Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.
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Prefeitura Municipal:


Supervisionar o trabalho do Regularizador Social fornecendo as informações necessárias ao
andamento dos trabalhos da regularização;



Aprovar os projetos de regularização dos parcelamentos;



Captar recursos para implantação de obras de urbanização e infraestrutura com vistas à reduzir os
custos de regularização dos moradores;



Participar da Câmara Técnica;



Acompanhar as reuniões nas comunidades e participar das reuniões e discussões de elaboração do
TAC;



Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Proprietários de áreas:


Fornecer a documentação necessária ao andamento dos trabalhos;



Acompanhar as etapas do trabalho do regularizador social;



Participar das discussões de elaboração do acordo judicial;



Participar das discussões de elaboração do TAC; e



Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Ocupantes:


Participar das reuniões e encontros de discussão sobre a regularização fundiária e elaboração do
acordo judicial;



Firmar contrato de adesão à regularização e instrumento de indenização ao proprietário e fornecer a
documentação necessária para tal;



Realizar o pagamento das parcelas conforme definido em acordo e firmado no contrato de adesão e
instrumento indenizatório;



Acompanhar todas as etapas do trabalho do regularizador social;



Participar das discussões de elaboração do TAC via comissão de acompanhamento ou associação de
moradores; e



Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Em Guarapuava, a consolidação e regulamentação deste ator possivelmente agilizará e proporcionará maior
confiança da população e maior controle do poder público nos processos de regularização fundiária das áreas
particulares ocupadas irregularmente. Importante salientar que, o processo de aprovação, ou melhor,
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regularização deverá estar previsto na lei de parcelamento municipal, facilitando e viabilizando tais
regularizações.

6.7

Programa de Assistência Técnica

O Programa de Assistência Técnica está em conformidade com a Lei Federal nº 11.888/08 que “assegura às
famílias de baixa renda de todo o território municipal assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social” (BRASIL, 2008). O Artigo 3º da supracitada lei estabelece a
garantia e efetividade da assistência técnica (serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas
de arquitetura, urbanismo e engenharia) às famílias com renda até 03 salários mínimos, mediante o apoio
financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de serviços.
De acordo com a descrição apresentada no processo metodológico, configura-se em um programa transversal,
isto é, de apoio aos programas centrais detalhados anteriormente.
Beneficiários
Famílias com renda até 03 salários mínimos aprovadas pela Prefeitura Municipal que necessitam de assistência
técnica na elaboração de projetos e acompanhamento de obras.
Objetivos
O objetivo principal é a prestação de auxílio qualificado para a construção e/ou realização de melhorias
habitacionais às famílias com renda até 03 salários mínimos.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Promover o serviço de Assistência Técnica pública e gratuita (serviços de arquitetura, urbanismo e
engenharia) a fim de orientar a produção e/ou melhoria das moradias;



Possibilitar esclarecimento para adequação física e funcional das moradias em áreas objeto de projetos de
urbanização e regularização, por meio da utilização adequada de materiais e técnicas construtivas,
melhoria da qualidade do projeto e das obras de construção e reforma, valorização arquitetônica e inserção
urbana adequada;



Formar mão-de-obra capacitada;



Apoiar a autogestão, sistemas de mutirão e melhorias habitacionais;



Promover a criação das condições necessárias para a implementação dos programas centrais;



Evitar a ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental por meio da informação e orientação.
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Ações Estratégicas
1) Promover contratação de profissionais na área de arquitetura e urbanismo e engenharia civil, entre
outros, para formação de equipe técnica;
2) Firmar parcerias e convênios com instituições de ensino e de pesquisa, núcleos de extensão
universitária, ONGs, assim como centros profissionalizantes para a capacitação profissional (mão-deobra), social, ambiental e jurídica em áreas afins à habitação;
3) Promover a realização da capacitação de moradores de forma individual ou por associações e
cooperativas sociais, a fim de melhorar a qualidade do projeto e das obras de construção e reforma;
4) Priorizar os serviços de assistência técnica às iniciativas de mutirão (autogestão e autoconstrução);
5) Elaborar cartilhas explicativas sobre técnicas construtivas e utilização dos materiais mais adequados e
ecologicamente corretos;
6) Realizar o cadastramento e atualização do sistema de informações com dados sobre habitação.
Recursos
Para o programa de assistência técnica, a Prefeitura Municipal poderá firmar parcerias com o Governo Federal a
fim de contratar os profissionais das áreas de engenharia e arquitetura. A contratação também poderá ocorrer
para os profissionais inscritos em programas acadêmicos em arquitetura, urbanismo e engenharia, bem como
em programas de extensão universitária, além de profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas
jurídicas, desde que previamente credenciados, selecionados e contratados pelos organismos públicos
responsáveis pela execução do programa. A Tabela 26 traz uma estimativa de custos para este programa.
TABELA 26: RECURSOS PARA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Ações Estratégicas
1)
2)

3)

4)
5)
6)

Promover contratação de profissionais na área de arquitetura e urbanismo e engenharia
civil, entre outros, para formação de equipe técnica
Firmar parcerias e convênios com instituições de ensino e de pesquisa, núcleos de
extensão universitária, ONGs, profissionais autônomos credenciados, bem como centros
profissionalizantes para a capacitação profissional (mão-de-obra), social, ambiental e
jurídica em áreas afins a habitação
Promover a realização da capacitação de moradores de forma individual ou por
associações e cooperativas sociais, a fim de melhorar a qualidade do projeto e das obras
de construção e reforma
Priorizar os serviços de assistência técnica às iniciativas de mutirão (autogestão e
autoconstrução)
Elaborar cartilhas explicativas sobre técnicas construtivas e utilização dos materiais mais
adequados e ecologicamente corretos
Auxiliar no cadastramento e atualização do sistema de informações com dados sobre
habitação
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Custos (R$)
(10 anos)
107.250,00/ano (1)

13.500,00/ano (2)

6.750,00/ano (3)
2.000,00/ano (4)
-
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PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TOTAL DO PROGRAMA

1.295.000,00 (5)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Considerou-se aproximadamente 1.430 horas técnicas de um engenheiro civil e um arquiteto e urbanista por ano (valor hora técnica
conforme Anexo 3).
(2) Considerou-se 30 horas /mês de um profissional na busca de parcerias
(3) Considerou-se 90 horas técnicas de um engenheiro civil e um arquiteto (preço hora técnica R$ 37,50 conforme Anexo 3)
(4) Considerou-se 40 horas técnicas de profissionais e impressão de material e divulgação.
(5) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. Desta forma o investimento anual seria de R$129.500,00

6.8

Programa de Desenvolvimento Institucional

O Programa de Desenvolvimento Institucional prima por práticas adequadas de planejamento que resultem em
modernização organizacional e capacitação técnica dos agentes públicos e privados, além da integração dos
diferentes atores das distintas esferas e níveis de atuação, de forma transparente e eficiente com vistas a
propiciar maior capacidade de gerenciamento das questões habitacionais.
Entre essas medidas está o fortalecimento da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, dentre outros
órgãos, por meio da ampliação de suas capacidades de planejamento, elaboração, deliberação, implementação,
monitoramento e avaliação, bem como autonomia técnica, administrativa e de gestão da questão habitacional no
município.
Outras medidas referem-se à qualificação da gestão do funcionamento do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social (FMHIS) e Conselho Gestor do FMHIS, de maneira contínua, com vistas a assegurar que a
oferta de recursos regulares e de sua aplicação seja capaz de assegurar a implementação da Política Municipal
de Habitação.
De maneira geral o Desenvolvimento Institucional deve ser considerado estratégico para a consolidação e
fortalecimento da Política Municipal de Habitação de Guarapuava. Assim, são imprescindíveis investimentos em
ações de Desenvolvimento Institucional de forma continuada, buscando instrumentalizar o município para gerir
as demandas habitacionais e o desenvolvimento urbano e aprofundar o conhecimento setorial dos problemas de
habitação e infraestrutura.
Da mesma forma, o Sistema de Informações Municipal sobre habitação (importante instrumento de planejamento
e de gestão) deverá ser implantado de forma a contemplar informações sobre os agentes habitacionais públicos
e privados, sobre a demanda, a oferta e o atendimento habitacional realizado. Deverá, ainda, permitir o
cruzamento com as informações sobre habitação e o atendimento às famílias no âmbito do Governo Federal e
Estadual.
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Beneficiário
Agentes municipais envolvidos com a Política Municipal de Habitação, bem como conselheiros e gestores do
FMHIS.
Objetivos
O objetivo principal é desenvolver as capacidades dos agentes municipais envolvidos com a Política
Habitacional de maneira continuada.
Quanto aos objetivos específicos destacam-se:


Fomentar o financiamento de ações e estudos que aumentem a efetividade e a eficácia das ações dos
agentes municipais em questão, buscando alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão;



Promover a capacitação contínua dos agentes envolvidos com a questão habitacional para que estejam
munidos das ferramentas técnicas no embate da questão habitacional;



Realizar a modernização organizacional e de infraestrutura técnica e tecnológica da instituição envolvida.

Ações Estratégicas
1) Promover a formação e capacitação de agentes municipais envolvidos com a Política Municipal de
Habitação;
2) Adquirir equipamentos e softwares para complementação da infraestrutura técnica e tecnológica da
prefeitura;
3) Estruturar em conjunto com o órgão responsável pela comunicação formas de divulgação e registros
das atividades realizadas e planejadas;
4) Realizar sistemicamente a alimentação continuada e atualizada das informações habitacionais,
integrando-as ao Sistema de Informações Municipais;
5) Realizar avaliação de desempenho das equipes envolvidas no processo, para verificação do alcance
das metas;
6) Abrir e fortalecer canal de comunicação com a população e intra institucionalmente;
7) Incentivar a participação dos técnicos municipais em eventos (seminários, palestras, cursos, etc.)
relacionados à questão urbanística, ambiental e de habitação.
Recursos
Os custos previstos para o programa de Desenvolvimento Institucional favorecerá a todos os demais programas
criados no PLHIS de Guarapuava, com a estruturação do pessoal e de equipamentos para os órgãos envolvidos
com a gestão da política municipal de habitação, conforme consta na Tabela 27.
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TABELA 27: RECURSOS PARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Ações Estratégicas

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Promover a formação e capacitação de agentes municipais envolvidos com a Política
Municipal de Habitação
Adquirir equipamentos e softwares para complementação da infraestrutura técnica e
tecnológica da prefeitura
Estruturar em conjunto com o órgão responsável pela comunicação formas de
divulgação e registros das atividades realizadas e planejadas
Realizar sistemicamente a alimentação continuada e atualizada das informações
habitacionais, integrando-as ao Sistema de Informações Municipais
Realizar avaliação de desempenho das equipes envolvidas no processo, para
verificação do alcance das metas
Abrir e fortalecer canal de comunicação com a população e intra institucionalmente
Incentivar a participação dos técnicos municipais em eventos (seminários, palestras,
cursos, etc.) relacionados à questão urbanística, ambiental e de habitação

TOTAL DO PROGRAMA

Custos (R$)
(10 anos)
25.000,00/ano (1)
25.000,00/ano
5.000,00/ano (2)
10.000,00/ano (2)
4.000,00/ano
10.000,00/ano (3)

790.000,00 (4)

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) Incluem-se despesas com viagens quando necessário.
(2) Custo estimado caso seja necessário a realização da atividade por equipe/profissional externo.
(3) Considerou-se a realização de reuniões/palestras de incentivo aos técnicos municipais e material necessário.
(4) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. Desta forma o gasto inicial anual seria de R$ 79.000,00.

6.9

Resumo dos Investimentos

Este item apresenta o resumo dos investimentos necessários para efetivação do PLHIS de Guarapuava.
Inicialmente são elencados os investimentos necessários para as ações condicionantes, enumeradas na Tabela
28, à implementação do Plano, que nada mais são do que ações prioritárias diluídos ao longo de 10 anos. Tais
ações deverão ser executadas imediatamente à aprovação do Plano, a fim que as demais ações dos Programas
possam ter embasamento para serem efetivadas, como por exemplo, o FMHIS em funcionamento, o cadastro
habitacional implantado, além de estoque de áreas formado, dentre outros, conforme aponta a Tabela 29.
TABELA 28: INVESTIMENTOS DAS AÇÕES CONDICIONANTES À IMPLEMENTAÇÃO DO PLHIS

AÇÕES CONDICIONANTES

Investimento (10 anos)
Total (R$)

Organização Institucional para a Política Habitacional
Implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e
seu Conselho Gestor
Cadastro, Atualização de Dados e Recadastramento Habitacional
Levantamento e Formação de Estoque de Áreas (inventário)
Utilização dos Instrumentos da Política Urbana previstos no Plano Diretor de
Guarapuava e no Estatuto da Cidade
Fortalecimento do órgão gestor da Política Municipal de Habitação
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1.202.600,00
313.750,00 (Tabela 4)
448.250,00 (Tabela 6)
20.000,00 (Tabela 7)
5.600,00 (Tabela 8)
415.000,00 (Tabela 5)
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AÇÕES CONDICIONANTES

Investimento (10 anos)
Total (R$)

Ampliação da Infraestrutura e Saneamento
Estabelecimento da Recuperação Ambiental

-*
35.000,00 (Tabela 9)
TOTAL

R$ 1.237.600,00

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011

* Os custos desta ação estão computados no Programa de Urbanização de Assentamentos precários.

A Tabela 29 apresenta os investimentos necessários para a execução de todos os programas habitacionais, com
prazo estimado de cerca de 10 anos, totalizando R$ 116.503.197,60.
Assim sendo, o montante total estimado necessário para implementação do PLHIS de Guarapuava em um
horizonte de 10 anos é de 117.740.797,60.
TABELA 29: INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

PROGRAMAS

Programa de Realocação de Famílias em Áreas de Risco e de
Preservação Permanente
Programa de Produção de Moradias
Subprograma de Apoio à Produção Alternativa de Moradias
Subprograma de Apoio à Produção Privada de Moradias
Subprograma de Produção Pública de Moradias
Programa de Urbanização de Assentamentos Precários
Programa de Melhorias Habitacionais
Programa de Regularização Fundiária
Áreas Públicas (assentamentos + loteamentos irregulares)
Áreas Privadas
Programa de Assistência Técnica
Programa de Desenvolvimento Institucional
TOTAL

Investimentos (10 anos)
Total (R$)
32.367.340,00(Tabela 10)

152.000,00 (Tabela 12)
424.800,00 (Tabela 13)
65.169.148,30 (Tabela 14 e Tabela 15)
13.451.980,30 (Tabela 17 e Tabela 18)
628.600,00 (Tabela 19 e Tabela 20)
1.919.454,00 (Tabela 21 a Tabela 24)
304.875,00 (Tabela 25)
1.295.000,00 (Tabela 26)
790.000,00 (Tabela 27)
116.503.197,60

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

6.10 Ações Prioritárias
Diante dos diversos assentamentos precários e de loteamentos municipais irregulares existentes no município
caracterizados através dos oito setores de interesse social, será necessária a realização de programas e ações
prioritários, mediante investimentos emergenciais indispensáveis para solucionar os problemas habitacionais.
Considerando a inexistência de recursos para suprir todas as necessidades habitacionais de modo imediato,
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foram estabelecidos critérios para enquadramento dos assentamentos precários, loteamentos municipais
irregulares e dos setores e assim, obter a hierarquia da priorização das intervenções por assentamento precário,
por loteamento municipal irregular e por setores de interesse social.
A metodologia para obtenção desta hierarquia e priorização é a mesma utilizada na síntese do diagnóstico
discorrido no item 2.1. Assim, foi possível determinar os assentamentos precários e os setores de interesse
social que necessitarão de ações prioritárias de intervenções. Dentre os assentamentos precários por ordem
prioritária de intervenção estão Fundos do CAIC, seguidos do Jardim das Américas (catadores), Jardim das
Américas – Periferia Paz e Bem, Primavera 1E e Concórdia Sambra. E para os setores tem-se o setor 05
seguido pelos setores 06, 03, 02, 04 e por último o Setor 01 na sede e nos demais distritos tem-se o setor 01 e
na seqüência o setor 2, como pode ser observado na Tabela 30 e
Tabela 31 31 respectivamente. Já para os loteamentos municipais irregulares têm-se como prioridade para
intervenção (regularização fundiária) aqueles que já se encontram em processo de regularização, que estão
tramitando em órgãos ambientais, tais como: Loteamento Municipal Vila Bela (6921), Loteamento Municipal
Xarquinho III (6980), Loteamento Municipal Periferia Paz e Bem (7218), Loteamento Municipal Santa Rita (8257)
e Loteamento Municipal Residencial Palmeirinha (8214), conforme apresentado no Quadro 3 e ilustrado no Mapa
2 anteriormente. Constata-se que o Loteamento Municipal Vila Bela (6921) e o Loteamento Municipal Periferia
Paz e Bem (7218) encontram-se nos setores de interesse social elencados como prioritários para intervenção.
Assim, estes se tornam prioritários para intervenção quando da regularização fundiária, além de apresentarem
assentamentos precários também prioritários de intervenção (Fundos do CAIC e Jardim das Américas – Periferia
Paz e Bem).
A Figura 13 e Figura 12 a seguir ilustram os setores no distrito sede e nos demais distritos respectivamente.
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TABELA 30: HIERARQUIZAÇÃO DAS PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO NOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS EM GUARAPUAVA.
Situação de
risco

Assentamento

Situação
física do
sítio

Localizado
em APP

Localizado
em ZEIS - 1

1A Xarquinho
1B Xarquinho
1C Industrial
1D Primavera
1E Primavera
2A Conradinho
2B São Cristóvão
3A Jose Matos Leão
3B Kaminski
3C São Jorge
4A Jordão
4B São João_Anexo
Lange
4C São Pedro
4D Concórdia Sambra
4E Jardim Carvalho
2_Vila Iraque
5A Fundos do CAIC
6A Jd. das
Américas_Catadores
6B Jd. das
Américas_Periferia Paz
6C São Vicente
6D Aeroporto
7 Distrito Entre Rios Colônia Vitória
8A Distrito Guará
8C Distrito
Palmeirinha/Jardim da
8C Distrito
Palmeirinha/clube Ideal
8B Distrito Guairacá

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Nota: a cor vermelha se refere a pior situação e amarela a melhor situação.
5

4

3

2

1
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Situação
moradia

Situação
Consolidação Casos
infrae acessos
especiais
estrutura
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TABELA 31: HIERARQUIZAÇÃO DAS PRIORIDADES DE INTERVENÇÃO NOS SETORES DE INTERESSE SOCIAL

SEDE

Situação
de risco

Setores

Distritos

Situação
física do
sítio

Ocupação
em APP

Localizado
em ZEIS -1

Situação
moradia

SETOR 01

DEMAIS

Situação Consoli
Casos
Priorida
Infraestru dação e
especiais
de
tura
acesso
6

SETOR 02

4

SETOR 03

3

SETOR 04

5

SETOR 05

1

SETOR 06

2

SETOR 07

1

SETOR 08

2

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
Nota: a cor vermelha se refere a pior situação e amarela a melhor situação.
5

Setor

4

3

2

1

Assentamento
1A Xarquinho

Localização (loteamento e ZEIS)

Observações

Parte Lot. Municipal 6971 - Sol Poente II / ZEIS - 1

6980 – Lot. Mun. Xarquinho
III. Aguardo aprovação IAP prioritário

Parte Lot. Municipal 6980 - Xarquinho III/ ZEIS - 1

SETOR 01

Parte Lot. Municipal 8257 – Santa Rita
1B Xarquinho

1C Industrial
1D Primavera

SETOR 02

1E Primavera
2A Conradinho
2B São Cristóvão

SETOR 03

3A Jose Matos Leão

Loteamento municipal 6980- Xarquinho III/ ZEIS -1

Lot. Particular 1767 - Panificadora 2ª Etapa / Parte
em ZEIS -1
Lot. Particular - 396 Lino Queiroz / Parte em ZEIS 1
Lot. Particular -94 Jd. Bandeirantes / Parte em
ZEIS - 1
Parte Loteamento municipal 2267 - Planalto Verde
/ ZEIS -1
Lot. Municipal 2259 - São Cristóvão II / ZEIS - 1

Lot. Municipal 1970 - Lot. Municipal / ZEIS -1

3B Kaminski

Loteamento municipal 6998 - Adão Kaminski /
ZEIS -1

3C São Jorge

Parte Lot. Particular - 949 Jd. Pérola do Oeste /
Parte em ZEIS -4
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Aguardo aprovação IAP prioritário
6980 - Aguardo aprovação
IAP - prioritário. Necessidade
de regularizar área
desafetada no Jardim Europa

Prioridade
no setor

1

2

5
Área que está em ZEIS -1 está
em APP

4
3
2

Neces. de regularizar o lot.
Municipal e área desafetada da
Vila São Manoel.
Há moradias na via pública/
Neces. de regularização das
áreas desafetadas da Vila
Palermo

1

1

3
linha de alta tensão

2
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SETOR
07

SETOR 06

SETOR
05

SETOR 04

Setor

Assentamento

Localização (loteamento e ZEIS)

4A Jordão

Lot. Municipal 7323 - Jordão / ZEIS - 1

4B São João_Anexo
Lange

Lot. Municipal 1481- Lange / ZEIS -1

4C São Pedro

Lot. Municipal 7323 - Jordão

4D Concórdia
Sambra

Lot. Particular 1538 - Jd. Adolpho Lanzini

4E Jardim Carvalho
2_Vila Iraque

Lot. Municipal 1813- Vila Boqueirão / ZEIS -1 Lot.
Municipal 1821 - Boqueirão
Lot. Municipal 8222 - Rua Guaíra / ZEIS -1
(REGULARIZADO)

5A Fundos do CAIC

Lot. Municipal 6921 - Vila Bela / ZEIS -1

6A Jd. das
Américas_Catadores
6B Jd. das
Américas_Periferia
Paz e Bem
6C São Vicente

Lot. Municipal 1201 -Jd. Américas / ZEIS -1

Observações

Prioridade
no setor
3
4
5

Área da SANEPAR. Prefeitura
tem intenção de regularizar /
Neces. De regularizar lot.
Municipal 1899, 1147, 1155
Neces. De regularizar o lot.
Municipal 1813 e 1821

Regul. Apenas na área do lot.
Municipal / Aguardo Aprovação
IAP
Extrema pobreza

1

2

1
2

Parte Lot. Municipal 1554 - COAMIG / ZEIS -1
_Parte Lot. Municipal 7218 - Paz e Bem

Cessão de Uso. Processo de
regularização

1

Parte Lot. Particular 1597 - Vila São Vicente / Parte
em ZEIS -1
Parte Lot. Particular 1180 - Jd. Novo Horizonte

Ordem judicial para retirar as
famílias (aprox. 40)

3

Ordem judicial para retirar

4

6D Aeroporto

Sem informação

7 Distrito Entre Rios Colônia Vitória

Parte Lot. Municipal Núcleo Hab. Entre Rios
Parte gleba

8A Distrito Guará

Sem informação

1

SETOR 08

2
8C Distrito
Palmeirinha/Jardim
da Luz

Parte Lot. Municipal Residencial Palmeirinha /
ZEIS -1

8C Distrito
Palmeirinha/clube
Ideal

Parte Lot. Municipal Residencial Palmeirinha /
ZEIS -1

8B Distrito Guairacá

Sem informação

Necessidade de regul.
Fundiária lot. Municipal (em
aprovação IAP)
1

3

QUADRO 3: RELAÇÃO DOS LOTEAMENTOS MUNICIPAIS IRREGULARES
Fonte: PMG, 2011.
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FIGURA 12: SETORES DE INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO SEDE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011
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FIGURA 13: SETORES DE INTERESSE SOCIAL NOS DISTRITOS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011
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7 LEITURA COMUNITÁRIA DAS ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PLHIS DE
GUARAPUAVA
A fim de subsidiar a elaboração do PLHIS de Guarapuava propõe-se a leitura comunitária. Esta é feita a partir do
enfoque da comunidade com relação às questões habitacionais, sendo que nesta etapa destina-se à extração da
sociedade como um todo, da sua visão frente às estratégias de ação propostas e elaboradas a partir da leitura
técnica e comunitária realizada em etapa anterior, ou seja, na fase do diagnóstico das questões habitacionais no
município, com a finalidade de validar os programas e ações propostos neste PLHIS para solucionar os
problemas habitacionais existentes e atender a demanda habitacional futura.
Assim, a leitura comunitária se dará através da participação da sociedade em oficinas e Seminários, além da
aplicação de questionários individuais (conforme modelo apresentado no Anexo 6). Este último foi efetuado com
pessoas representativas da comunidade, isto é, lideranças significativas e que representem os diversos
segmentos da sociedade, tais como: movimentos sociais pertinentes ao tema habitacional; associação de
moradores e/ou bairros; mercado imobiliário, conselhos pertinentes, dentre outros.
A seguir, tem-se descrito uma análise dos resultados da aplicação destes questionários.
Em relação às questões de legalidade, de um universo de 20 entrevistas, a totalidade dos que responderam a
este quesito informaram que suas entidades estão legalmente constituídas, sendo que 57% possuem número
expressivo de representantes (mais de 40), mas por outro lado 14% dizem desconhecer seu quadro de
associados. No que se refere aos mandatos, 86% dos entrevistados dizem terem sido selecionados por meio de
processo democrático, através de eleições, sendo que 17% estão no cargo há mais de dois anos e de 3 a 6
meses; 33% estão de 1 a 2 anos e até 3 meses.

FIGURA 14: GRÁFICO DO NOME DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

FIGURA 15: GRÁFICO
ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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FIGURA 16: GRÁFICO
ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

DO

TEMPO

DE

EXISTÊNCIA

DA

FIGURA 17: GRÁFICO DA LEGALIDADE DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

FIGURA 18: GRÁFICO DA ATUAÇÃO NA COMUNIDADE PELA
ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

FIGURA 19: GRÁFICO DO QUANTITATIVO
PARTICIPANTES NA ASSOCIAÇÃO/ENTIDADE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

DE

FAMÍLIAS

Como a maioria das entidades não possui sede própria e não contam com disponibilidade em espaços públicos
(escolas, igrejas, entre outros), esporadicamente seus dirigentes utilizam-se de suas próprias residências para
realizar reuniões visando discutir interesses de suas entidades. Em função das dificuldades encontradas para
manutenção das entidades, procuram mobilizar seus associados através de telefonemas particulares ou visita de
casa em casa, no atendimento a reivindicações pontuais, voltadas mais às questões assistencialistas.
Entretanto, percebe-se que algumas entidades encontram-se mais organizadas possuindo meio digital (site) para
contato com a comunidade.
Quando indagados sobre a relação entre a entidade/associação e o poder público, mais da metade, ou seja,
57% consideram ótima, 29% regular e 14% afirmam não existir. Por outro lado, quanto à freqüência dos
dirigentes dessas entidades em assembléias de interesse da comunidade, 43% dizem sempre participar, da
mesma forma que 43% freqüentemente participam e ainda 14% responderam que participam somente às vezes.
Estes fatores vêm confirmar que há um diálogo entre o poder público e essas representatividades, entretanto,
por outro lado, há pouca representatividade dessas entidades junto ao governo municipal, tendo apenas 14%
vinculados aos Conselhos Municipais.
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Quanto ao acesso das entidades representativas às informações das ações do poder público, percebe-se que
para a maioria existe de fato esta comunicação, sendo que apenas 14% responderam raramente e nunca terem
este tipo de informação.
FIGURA 20: GRÁFICO DAS
ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES

COMUNIDADES ENVOLVIDAS NAS

FIGURA 21: GRÁFICO DA FORMA DE CONTATO ENTRE
ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO E SEUS ASSOCIADOS/COMUNIDADE

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

FIGURA 22: GRÁFICO DA FREQÜÊNCIA DE REUNIÃO REALIZADA NA
ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO

FIGURA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

FIGURA 24: GRÁFICO DA RELAÇÃO DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
COM O PODER PÚBLICO

FIGURA 25: GRÁFICO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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FIGURA 26:
INFORMAÇÃO

GRÁFICO

DO

ACESSO

DA

COMUNIDADE

À

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Quando indagados sobre a renda familiar da maioria da população que representa, constata-se em relação aos
que responderam a questão que, 58% possuem renda de até 2 S.M (sendo que a metade possui renda de até
01 salário mínimo), 14% de 2 a 3 S.M, e ainda 14% responderam, conforme ilustra o gráfico a seguir.

FIGURA 27: GRÁFICO

DA RENDA FAMILIAR DA MAIORIA DA
COMUNIDADE QUE A ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO REPRESENTA

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Em relação aos programas e ações propostos no PLHIS de Guarapuava, com relação à solicitação de
colaboração das entidades para aplicação desses programas, a maioria se mostrou interessada em estar
organizando sua comunidade para a produção de moradias através de mutirões (caracteriza-se pelas
mobilizações coletivas baseadas na ajuda mútua prestada gratuitamente). Já no caso de produção habitacional
pelo regime de autogestão (processos de produção gerenciados pelos futuros moradores reunidos em
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associações e que as moradias são construídas pelos moradores com assistência técnica municipal), 71%
responderam ter interesse também. Além disso, consideram oportunos que os moradores das comunidades
recebam capacitação voltada à construção civil, pois os mesmos poderiam estar realizando melhorias nas suas
habitações além de estar escassa a mão-de-obra para a construção civil no município.
Ainda, 86% das entidades se mostraram parceiras da Prefeitura Municipal no processo de fiscalização de áreas
de preservação permanente e área de risco para que novas moradias não venham a se instalar novamente
nestas áreas quando da realocação de moradias localizadas nas ocupações irregulares.
FIGURA 28: GRÁFICO DO INTERESSE DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
EM ORGANIZAR MUTIRÕES PARA A PRODUÇÃO HABITACIONAL

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

FIGURA 29: GRÁFICO

DO INTERESSE DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
EM ORGANIZAR OS MORADORES PRA A PRODUÇÃO HABITACIONAL
PELO REGIME DE AUTOGESTÃO

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

DA NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO
VOLTADA À CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A COMUNIDADE

FIGURA 31: GRÁFICO DO INTERESSE DA ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
EM SER PARCEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO
DAS ÁREAS

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

FIGURA 30: GRÁFICO

Por fim, para concluir esta leitura comunitária, alguns apontamentos foram feitos pelas entidades/associações
que responderam ao questionário aplicado, a saber:
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Consideraram muito bons os programas apresentados no PLHIS de Guarapuava;

 Consideram os programas e ações muito importantes para a comunidade;


Pensam que deve haver maior fiscalização na seleção das famílias a serem beneficiadas nos
programas habitacionais; e



Acreditam que deve haver uma maneira de impedir a comercialização do imóvel do beneficiário e este
retornar para as áreas irregulares novamente.
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8 METAS E INDICADORES
Este capítulo apresenta as metas e indicadores necessários para alcançar os objetivos de cada programa
habitacional proposto.
As metas podem ser entendidas como as quantidades de produtos a serem ofertados por programa e ação em
um determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário que contribui para o alcance dos
objetivos. Deverão conter indicadores que permitam seu acompanhamento, sendo pactuadas com os diversos
atores institucionais e sociais. Já os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho dos
programas e devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, ser sensíveis à
contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno e permitir, conforme o caso, mensuração da
eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa (CEF, 2008).
Segundo VAZ (1995) em sua publicação no boletim Dicas do Instituto Pólis a respeito da medição da qualidade
de vida:
Indicadores e índices são números que procuram descrever um determinado aspecto da
realidade, ou apresentam uma relação entre vários aspectos. Adotando-se técnicas para
ponderação dos valores, podem-se criar índices que sintetizem um conjunto de aspectos da
realidade e representem conceitos mais abstratos e complexos como qualidade de vida, grau de
desenvolvimento humano de uma comunidade ou, ainda, nível de desempenho de uma gestão.

Ainda nesta publicação o autor afirma que “avaliações objetivas da gestão e da qualidade de vida de uma cidade
permitem aumentar a eficiência e a eficácia da administração, contribuindo para o estabelecimento de
prioridades e metas”.
É difícil, no entanto, “detectar quando a mudança da qualidade de vida é resultado das ações do governo
municipal, das ações de outros atores sociais (governos estadual e federal, ONGs, associações filantrópicas,
etc.) ou até mesmo de desempenho da atividade econômica” (INSTITUTO PÓLIS, 2001). Mas é possível
identificar alguns campos nos quais o governo municipal tem condições e atribuição legal para intervir, como
alfabetização de adultos, saneamento básico, coleta e destinação de resíduos sólidos, ensino infantil, creches,
entre outros. Portanto, vislumbra-se a necessidade e relevância de abranger duas escalas de avaliação,
permitindo uma visão mais abrangente, que oriente ações para todos os atores sociais.
Não existe, no entanto, uma fórmula para desenvolver um sistema de indicadores. De acordo com as
circunstâncias atuais, necessidades, disponibilidades de dados, atores interessados e envolvidos no processo,
cada comunidade deve desenvolver o seu próprio sistema.
Uma das características fundamentais dos indicadores, segundo BRASIL (2009), é que eles, necessariamente,
sejam de fácil compreensão pelos atores institucionais e sociais; sejam incorporados à rotina de trabalho da
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equipe; sejam baseados em informações que a equipe técnica consiga levantar ou aferir e estabeleça a
periodicidade que atenda às necessidades dos diferentes usuários.
Cabe destacar que outros indicadores podem ser acrescidos, na medida em que a ação de monitoramento se
consolide ou quando se torne necessário, tendo em vista a dinâmica da implementação do PLHIS do município e
a estruturação do setor habitacional e urbano.
Para os sete programas propostos pelo PLHIS de Guarapuava definiram-se, portanto, os principais objetivos e
estabeleceram-se os indicadores de eficácia, isto é, aqueles que visam o alcance das metas, conforme
demonstrado na Tabela 32. No entanto, é sabido que a administração pública por mais articulada que seja não
conseguirá de imediato cumprir as metas esperadas e para tanto, estimou-se uma meta possível dividindo o
valor total ao longo de 10 anos.

Programa de
Urbanização de
Assentamentos
Precários

Programa de Produção de
Moradias

Programa de Realocação
de Famílias

TABELA 32: INDICADORES E METAS DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Programa
Indicador

Meta

Meta esperada (10 anos)

Meta possível

Realocação de 943 famílias

Realocação de 95 famílias ao
ano

Recuperação de 100% da área
de intervenção

Recuperação de 100% da área
de intervenção/ano

12 palestras por ano

6 palestras por ano

0 ocupações

0 ocupações/ano

Produção de 45 moradias

Produção de 5 moradias/ano

Produção de 538 moradias

Produção de 54 moradias/ano

Nº de moradias produzidas para atender
o restante do déficit habitacional

Produção de 2.841 moradias (2)

Produção de 284 moradias/ano

Nº de capacitações realizadas para
produção de moradias
Nº de assentamentos precários a serem
urbanizados

Realização de 3 capacitações
por setor ao ano
Urbanização de 20
assentamentos precários

Realização de 3 capacitações
por setor ao ano
Urbanização de 2
assentamentos precários ao
ano
Eliminação de 10% das
situações de risco ao ano
Eliminação de 10% das
situações de risco ao ano

Nº de famílias em áreas de risco e APP
a serem realocadas
% da área de realocação/intervenção
Nº de palestras de educação ambiental
aplicadas na comunidade
Nº de novas ocupações
Nº de moradias produzidas para os
casos específicos que necessitarão ser
realocados
nos
assentamentos
precários (1)
Nº de moradias produzidas para atender
o déficit nos assentamentos precários

% de situações de risco eliminadas
% de situações
eliminadas

de

Eliminação de 100% das
situações de risco
Eliminação de 100% das
situações de risco

insalubridade
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Programa de
Melhorias
Habitacionais

Programa

Indicador

Meta

Meta esperada (10 anos)

Meta possível

Melhoria de 493 moradias
precárias

Melhoria em 50 moradias ao
ano

980 famílias a serem
regularizadas nos
assentamentos precários
localizados em loteamentos
municipais e 51 famílias em
loteamentos particulares
e 3.151 lotes irregulares
municipais e 940 em lotes
particulares
Atendimento de 100% dos
casos solicitados

Regularização de 98 famílias
em assentamentos precários
municipais ao ano e 6 em
assentamentos instalados em
áreas particulares ao ano
e 315 lotes municipais
irregulares por ano e 94 lotes
particulares ao ano.

Nº de cartilhas ou folders distribuídos

Distribuição de 3.000 cartilhas
ou folders à população objeto
do trabalho

Distribuição de 300 cartilhas ou
folders à população objeto do
trabalho por ano

Nº de profissionais contratados para a
área de habitação

Contratação de 02 profissionais
(arquiteto/engenheiro civil e
assistente social)

Nº de capacitações realizadas para a
área de habitação

Realização de 01 capacitação
semestralmente para a área de
habitação

Contratação de 02
profissionais
(arquiteto/engenheiro civil e
assistente social)
Realização de 02 capacitações
para a área de habitação ao
ano

Nº
de
softwares/sistemas
e
computadores, impressoras, adquiridos.

Aquisição de
softwares/sistemas (3)
e computadores (contínuo)

Nº de unidades habitacionais que
sofreram melhorias

Programa de Desenvolvimento
Institucional

Programa de
Assistência
Técnica

Programa de
Regularização
Fundiária

Nº famílias a serem regularizadas

% de atendimentos de assistência
técnica gratuita realizados em relação
ao número de solicitações

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

100% atendimentos por ano
(estimado 50 atendimentos)

Aquisição de 02
softwares/sistemas e 2
computadores para o 1º ano.
Após deve ser continuamente
atualizado

(1) Consideraram-se as habitações existentes nos assentamentos precários que deverão ser realocados 100% - casos específicos
apontados no diagnóstico.
(2) Consideraram-se o déficit habitacional de acordo com a FJP (2005) e atualizados pelo Censo 2010, excluído as moradias em
assentamentos precários.
(3) O software e sistemas referem-se principalmente a programas específicos para elaboração de mapas (como o ArcGis) e
cadastramento habitacional informatizado.
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9 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
O monitoramento deve ser entendido como uma atividade gerencial contínua e detalhada que se realiza durante
o período de execução e operação dos programas do PLHIS. Desta forma, a partir das variáveis que compõem o
diagnóstico, sempre que possível é necessário avaliar a situação de forma a permitir mudanças de curso mais
imediatas, caso os níveis de eficácia e eficiência almejados não estejam sendo alcançados.
Para implantar um processo de monitoramento e avaliação, necessita-se de um planejamento pormenorizado,
de forma a permitir uma análise imediata dos desvios de rumo e das alterações da realidade sobre a qual se
trabalha.
A equipe municipal responsável pela implementação do PLHIS também será responsável pela geração das
informações e elaboração dos relatórios previstos na etapa de monitoramento e avaliação.
A avaliação contínua pode ser entendida como um processo de “atribuição de valor” às ações desenvolvidas e
propostas no PLHIS, seja pelos resultados alcançados, seja pelos processos desenvolvidos para alcançar
aqueles resultados. Como elementos de referência para se identificar o maior ou menor “sucesso” ou “fracasso”
das ações e programas, tomam-se como referência, além dos objetivos e diretrizes já citados, as metas
estabelecidas pelo PLHIS. Cabe, no entanto, ressaltar que o objetivo central do monitoramento é identificar
possíveis obstáculos para se atingir metas e objetivos, permitindo a correção de erros e rumos, mais do que uma
simples mensuração de qualidade das intervenções.
Os mecanismos do monitoramento e avaliação do PLHIS buscam, sobretudo, a verificação dos resultados em
relação às metas propostas e a execução dos Programas estabelecidos e requerem o uso de indicadores, que
estabelecem relações de “valores” em diferentes momentos de análise (ou medição), permitindo mensurar a
evolução de cada meta proposta.
A partir da identificação dos indicadores, pretende-se avaliar o estado social da realidade da comunidade que se
pretende intervir e o desempenho das ações, medindo sua eficácia e eficiência ou até mensurando o impacto
social da população.
O objetivo geral da criação de um Sistema de Monitoramento e Avaliação é acompanhar os resultados da
política habitacional e o cumprimento das metas estabelecidas neste Plano, além de possibilitar a mensuração
de desempenho e resultado a partir do conhecimento técnico da realidade, podendo assim acompanhar o
impacto da política habitacional na melhoria do bem estar da sociedade através do planejamento.
De forma específica, está prática tem os seguintes objetivos:


Monitorar as mudanças conjunturais que possam comprometer ou recomendar a revisão das práticas,
estratégias e metas;
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Monitorar o impacto da Política Municipal de Habitação na diminuição do déficit e da inadequação
habitacional;



Monitorar e avaliar os programas, projetos e ações do governo municipal e dos demais agentes da
produção habitacional no município;



Acompanhar e monitorar as variáveis que compõem o diagnóstico habitacional do município, tais como:
as necessidades habitacionais (cálculo do déficit e da inadequação habitacional, crescimento da
demanda demográfica), os custos dos programas e ações e a disponibilidade de recursos físicos e
financeiros;



Monitorar a evolução, disponibilização e o uso do estoque de terras para habitação;



Acompanhar a conjuntura sócio-econômica nos aspectos que impactam a oferta e o acesso à habitação
pela população-alvo da política habitacional;



Acompanhar o comportamento do mercado imobiliário para as faixas de renda prioritárias para o PLHIS;



Contribuir para aumentar o conhecimento do poder público sobre a realidade habitacional e sobre o
ambiente urbano em que se constrói;



Disponibilizar para a sociedade, em particular para os agentes envolvidos com a questão habitacional,
informações e avaliações permanentes sobre a realidade habitacional do município e sobre a política
habitacional desenvolvida.

Segundo o Ministério das Cidades (RAUPP & REICHLE, 2003) existem diferentes tipos de Monitoramento e
Avaliação, que dependem, basicamente, do estágio do projeto no qual o procedimento é realizado. De qualquer
forma, o diagnóstico precede a todo este processo:


Formativo: referente aos processos implementados – comprova que as atividades estão sendo
desenvolvidas de acordo com o planejado, documenta como estão ocorrendo, quais produtos são
elaborados, aponta sucessos e fracassos, identifica áreas problemáticas, faz recomendações.



Sumativo: referente aos resultados finais obtidos. Realizado no final do processo.

Outras tipologias similares podem ser utilizadas de forma integrada, principalmente para avaliar qualitativamente
o programa, como:


Ex-ante: análise da relevância e viabilidade política, técnica, financeira e institucional do programa;
construção da linha de base;



Ex-post: análise do impacto e eficácia; lições aprendidas.

O Monitoramento e Avaliação Formativa de desempenho da efetividade dos programas propostos ocorrerá pelo
preenchimento de planilhas, conforme modelo sugerido e apresentado na seqüência. Assim, se tornará possível
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definir medidas corretivas, criar novos programas ou até mesmo extingui-los, de forma a melhorar o
desempenho de todo o setor habitacional do município de Guarapuava.

Programa de
Melhorias
Habitacionais

Programa de
Urbanização de
Assentamentos
Precários

Programa de Produção de Moradias

Programa de Realocação de
Famílias

TABELA 33: MODELO DE TABELA PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FORMATIVA DE DESEMPENHO E EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS
Programa
Indicador
Meta
Meta possível
Meta alcançada
Forma de Avaliação
ANO 01(1)
Nº de famílias em áreas de
Realocação de 943 famílias
Vistoria ou observação
risco e APP a serem
em campo e relatórios
realocadas
% da área de
Recuperação de 100% da
Vistoria ou observação
realocação/intervenção
área de intervenção
em campo e relatórios
Nº de palestras de educação
12 palestras por ano
Lista de Presença;
ambiental aplicadas na
Registros fotográficos e
comunidade
relatórios
Nº de novas ocupações
0 ocupações
Vistoria ou observação
em campo
Nº de moradias produzidas
Produção de 45 moradias
Vistoria ou observação
para os casos específicos
em campo e relatórios
que necessitarão ser
realocados nos
assentamentos precários
Nº de moradias produzidas
Produção de 538 moradias
Vistoria ou observação
para atender o déficit nos
em campo e relatórios
assentamentos precários
Nº de moradias produzidas
Produção de 2.841
Vistoria ou observação
para atender o restante do
moradias
em campo e relatórios
déficit habitacional
Nº de capacitações
Realização de 3
Lista de Presença;
realizadas para produção de
capacitações por setor ao
Registros fotográficos e
moradias
ano
relatórios
Nº de assentamentos
Urbanização de 20
Vistoria ou observação
precários a serem
assentamentos precários
em campo e relatórios
urbanizados
% de situações de risco
Eliminação de 100% das
Entrevistas e relatórios
eliminadas
situações de risco
% de situações de
Eliminação de 100% das
Entrevistas e relatórios
insalubridade eliminadas
situações de risco
Nº de unidades habitacionais
Melhoria de 493 moradias
Entrevistas e relatórios
que sofreram melhorias
precárias
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Programa

Indicador
Meta possível

Programa de Desenvolvimento
Institucional

Programa de Assistência
Técnica

Programa de
Regularização
Fundiária

Nº famílias a serem
regularizadas

% de atendimentos de
assistência técnica gratuita
realizados em relação ao
número de solicitações

Meta
Meta alcançada
ANO 01(1)

980 famílias a serem
regularizadas nos
assentamentos precários
localizados em loteamentos
municipais e 51 famílias em
loteamentos particulares
e 3.151 lotes irregulares
municipais e 940 em lotes
particulares
Atendimento de 100% dos
casos solicitados

Forma de Avaliação
Relatórios

Entrevistas e Relatórios

Nº de cartilhas ou folders
distribuídos

Distribuição de 3.000
cartilhas ou folders à
população objeto do
trabalho

Relatórios

Nº de profissionais
contratados para a área de
habitação

Contratação de 02
profissionais
(arquiteto/engenheiro civil e
assistente social)

Relatórios

Nº de capacitações
realizadas para a área de
habitação

Realização de 01
capacitação
semestralmente para a área
de habitação

Lista de Presença;
Registros fotográficos e
relatórios

Nº de softwares/sistemas e
computadores, impressoras,
adquiridos.

Aquisição de
softwares/sistemas
e computadores (contínuo)

Relatórios

Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.

(1) A cada ano, a Prefeitura Municipal deverá investir em recursos e parcerias com intuito de atingir as metas possíveis. Visando a
eficiência do monitoramento dos programas criados no PLHIS, indica-se o preenchimento anual das metas alcançadas.

A forma de avaliação do desempenho dos programas habitacionais de Guarapuava ocorrerá individualmente
para cada programa, através de instrumentos de sistematização como: ficha de avaliação, vistoria em campo,
relatórios de atividades, listas de presença, registro fotográfico, entre outros.
Com base no modelo apresentado pelo Ministério das Cidades, propõem-se a realização de uma avaliação exante e ex-pós ocupação, em que o foco do Monitoramento e Avaliação se dá na pós-ocupação, a partir de uma
linha base, onde prioriza os resultados, ou seja, nos benefícios efetivamente vivenciados pelos moradores das
comunidades atendidas. Dentro da visão de um processo integrado, físico e social, voltado à efetiva inserção
desta comunidade na “cidade formal”, tais benefícios não se esgotam na produção de habitações e infraestrutura
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urbana, mas abrangem um leque mais amplo de dimensões ligadas ao bem-estar dos moradores. Assim, o
Ministério das Cidades propõe que o Monitoramento e Avaliação esteja estruturado em três eixos: moradia,
inserção urbana e inclusão social, os quais contemplam diferentes dimensões, conforme visualizado na figura
seguinte.
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FIGURA 32: MATRIZ AVALIATIVA

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, s/d

A avaliação, que visa atingir os objetivos e definir o impacto das ações desenvolvidas nas comunidades, terá
como base de aferição os resultados obtidos a partir dos indicadores previstos em cada Programa, elaborados
com base nas Matrizes Avaliativas dos Moradores e das Áreas, preenchidas na fase ex-ante pelos moradores e
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agentes envolvidos, além de depoimentos dos moradores e registros durante e depois da implantação do
Programa. No Anexo 1 encontra-se o modelo de Matriz Avaliativa utilizado pela COHAPAR, que o município
poderá adaptar a cada programa, já que a matriz dever ser de simples aplicação e de fácil análise.
Considerando-se as definições explicitadas, o Plano estabelece um conjunto inicial de indicadores para a
avaliação e o monitoramento da política habitacional, propiciando o acompanhamento das metas físicas e
financeiras estabelecidas pelo PLHIS. Tais indicadores podem ser acrescidos de outros, na medida em que se
tornem importantes e/ou necessários tendo em vista a dinâmica de implementação dos programas
estabelecidos.
Também podem permitir acompanhar a evolução das necessidades habitacionais da população do município,
outros indicadores gerais que contribuem para a avaliação da melhoria das condições de vida da população em
geral e entre estes, se destacam:


O déficit habitacional quantitativo e qualitativo, conforme descrição apresentada no Diagnóstico a
atualizado anualmente;



Alterações na distribuição dos rendimentos domiciliares por faixas de renda (mobilidade social da
população);



Impactos e ameaças ao meio ambiente derivantes da situação urbana atual e projetada;



Dinâmica dos lançamentos imobiliários na cidade;



Movimento de licenciamento e habite-se residencial e de loteamentos;



Evolução da arrecadação de tributos municipais (IPTU e ISS) versus a evolução do mercado imobiliário;



Comportamento dos preços fundiários e imobiliários nas várias regiões da cidade;



Os impactos das mudanças que serão necessárias na legislação municipal, a partir da regulamentação
dos instrumentos de indução de desenvolvimento urbano, tendo em vista o quadro de escassez de
terra;



A evolução dos recursos investidos em habitação para a população-alvo pelos diversos agentes da
política habitacional (poder público municipal, estadual, federal, associações por moradia, mercado
imobiliário);



O desempenho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, avaliando-se, entre outros
fatores, os índices de inadimplência que podem refletir diretamente sobre a disponibilidade de recursos
para novos investimentos habitacionais;



A captação de recursos através da outorga onerosa do direito de construir;



Acompanhamento da dinâmica de aplicação dos instrumentos de edificação e parcelamento
compulsórios, IPTU progressivo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública.
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Além dos relatórios para avaliação formativa, sugere-se a elaboração de Relatórios Anuais do Setor de
Habitação contemplando estes indicadores gerais para o monitoramento e avaliação da política habitacional do
município. Estes relatórios devem ser apresentados ao Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social, ao Conselho Municipal competente e à Câmara de Vereadores.

9.1

Criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação

A construção de um sistema de monitoramento e avaliação da Política Municipal de Habitação requer a definição
de ações específicas que permitam a utilização dos indicadores de forma sistêmica, para que seja um
instrumento eficiente para o processo de monitoramento e avaliação.
A equipe gerencial responsável pelo sistema terá as seguintes atribuições:


Recolher, organizar, atualizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico habitacional e às
ações em habitação no município;



Centralizar os produtos dos diversos Bancos de Dados correlatos às questões habitacionais no
município;



Permitir a permanente atualização das informações habitacionais já disponíveis no Sistema de
Informações Municipal, adicionando ao mesmo as variáveis que compõem o diagnóstico do PLHIS;



Estabelecer um fluxograma que garanta a fluidez na “alimentação” de informações ao Sistema,
possibilitando o fornecimento de informações das variáveis do PLHIS atualizáveis pelo município (ex.:
dados dos assentamentos precários, das famílias moradoras, do banco de terras, dos custos dos
programas e ações, dos investimentos realizados, das ações desenvolvidas etc.), articulando tanto os
setores responsáveis pelos bancos de dados como o conjunto dos órgãos e setores da municipalidade
responsáveis pela implementação das ações em habitação;



Buscar, junto a organismos externos à municipalidade, responsáveis pelo fornecimento de informações
e pela construção de indicadores, tais como: o IBGE, a FJP, COHAPAR, a padronização dos conceitos
e dos indicadores utilizados no PLHIS, possibilitando o cruzamento de informações e a comparabilidade
com a realidade extra-municipal.
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10 RECURSOS E INVESTIMENTOS
Para viabilizar a produção habitacional local, o PLHIS deverá primeiramente identificar os investimentos
necessários para posteriormente verificar as fontes de recursos disponíveis para que o gestor local possa
acessá-las e desta forma, viabilizar as metas propostas neste plano.
Sendo assim, neste capítulo está disposto o montante necessário para efetivar as ações estratégicas do PLHIS,
ao longo de 10 anos, período de implantação do PLHIS, e as possíveis fontes de recurso, ou seja, do próprio
poder público e externos.
Para a consecução das Ações Condicionantes e dos Programas previstos no PLHIS, a Prefeitura Municipal
deverá buscar recursos em outros programas existentes nas esferas estadual e federal.
De acordo com dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Guarapuava, para o ano de 2009, o
município apresentou a Receita Corrente Líquida (RCL) de R$ 134.059.738,69 e capacidade de endividamento
total de R$ 143.712.191,60, isto é, tem capacidade para contrair novas dívidas. Ainda, de acordo com o Plano
Plurianual (PPA), Lei Municipal n° 1819/2009, período 2010 a 2013 há a previsão de investimentos totais de R$
2.990.000,00 voltados aos programas destinados à produção habitacional e de lotes urbanizados bem como a
regularização de loteamentos municipais, assentamentos precários e áreas institucionais.
Para obter recursos suficientes para executar o PLHIS, verificou-se a capacidade de pagamento e
endividamento municipal e a possibilidade de ampliação da captação de recursos financeiros através da
possibilidade da composição na aplicação e gestão desses recursos.
O cálculo da capacidade de endividamento do município de Guarapuava é assim demonstrado:
Capacidade de
Endividamento Anual

= (RCL x 16%) – Receitas de Operações de Crédito até o momento

Capacidade de
Endividamento Total

= (RCL x 120%) – Dívida Consolidada Líquida atual

Aplicando as fórmulas da capacidade de endividamento para o município e com base nas Metas Fiscais de
2009, chega-se aos seguintes valores:
Capacidade de
Endividamento Anual

= (R$ 134.059.738,69 x 16%) – R$ 630.741,30 = R$ 20.818.816,89
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Capacidade de
Endividamento Total

= (R$ $ 134.059.738,69 x 120%) – R$ 17.159.494,85 = R$ 143.712.191,60

Abaixo segue quadro demonstrativo do Comportamento da Dívida Municipal 2009.
TABELA 34: COMPORTAMENTO DA DÍVIDA MUNICIPAL 2009
ESPECIFICAÇÃO

2009 (R$)

Dívida Consolidada - DC (I)
Dívida Contratual
Parcelamentos de Contribuições Sociais
Precatórios (posteriores a 5.5.2000)
Deduções (II)
Ativo Disponível
Haveres Financeiros
(-) restos a pagar processados
Dívida Consolidada Líquida (DCL)=(I-II)
Receita Corrente Líquida - RCL
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
Limite definido pela Resolução do Senado Federal (120%)

25.360.954,82
11.632.343,79
13.728.611,03
0,00
11.637.773,75
6.065.975,07
2.204.960,19
69.475,29
17.159.494,85
134.059.738,69
18,92%
12,80%
160.871.686,40

Fonte: PMG, 2011.

A estimativa de custos para as ações condicionantes e os programas do PLHIS de Guarapuava (Tabela 35)
considerou entre outros itens, a execução de obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de
consultoria, trabalho social e revisão ou elaboração de legislação, valores calculados para cada programa e cada
ano, prevendo-se um prazo de dez anos, e durante este intervalo, tem-se estimado o custo para as intervenções
definidas como prioritárias no PLHIS (execução nos dois primeiros anos). Estes valores anuais auxiliam a
visualização do total necessário para a contrapartida da Prefeitura Municipal a fim de adquirir recursos externos,
e o montante a ser disponibilizado para alocação dos recursos a fundo perdido ou por financiamento. Destaca-se
a importância de que os valores estimados no PLHIS sejam considerados ou complementados no PPA, LDO e
LOA dos próximos anos.
Caso seja necessário o financiamento, deve-se verificar a capacidade de endividamento14 municipal, cujo valor
de 2009 foi de R$ 20.818.816,89/ano compreendendo os investimentos para todos os serviços públicos.
Verificando a Tabela 35, constata-se que para o primeiro ano de investimentos do PLHIS de Guarapuava, o
14 A capacidade de endividamento municipal é uma possibilidade de aumentar a flexibilidade orçamentária, melhorar a arrecadação de
receitas e a continuidade das despesas.
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financiamento global necessário seria de R$ R$ 4.013.167,05 dispensando recursos vindos do fundo perdido.
Ressalta-se que para obter a estimativa de custos ao longo do período de implantação do PLHIS de
Guarapuava, estimou-se para os dois primeiros anos a implantação dos programas e ações definidos como
prioritários para intervenção, que seriam os assentamentos precários e loteamentos municipais irregulares
conforme já exposto anteriormente, julgando que todas as atividades a serem executadas na implementação
destas ações serão realizadas nos dois primeiros anos, e para os demais se estimou a partir do terceiro ano. No
entanto, sugere-se que na medida em que forem sendo colocadas em prática estas intervenções seja feito uma
revisão neste cronograma de investimentos.
Ainda, os valores orçados no PLHIS incluem, além da produção habitacional, a execução de infraestrutura viária
(incluindo drenagem).
Destaca-se que quando o município adquirir recurso para aplicação dos programas habitacionais deve atentarse para a aplicação deste através da priorização dos assentamentos precários e loteamentos municipais
irregulares e áreas desafetadas conforme apontado no item 6.10.
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TABELA 35: RECURSOS PARA OS PROGRAMAS E AÇÕES DO PLHIS DE GUARAPUAVA

AÇÕES CONDICIONANTES

PROGRAMAS E AÇÕES

Investimento Anual (em REAIS)
ANO 01

ANO 02

ANO 03

ANO 05

ANO 06

ANO 07

ANO 08

ANO 09

ANO 10

Total

Utilização dos Instrumentos da Política
Urbana previstos no Plano Diretor de
Guarapuava e no Estatuto da Cidade (a)

R$ 5.600,00

Implementação do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social e seu
Conselho Gestor (b)

R$ 62.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 27.875,00

R$ 313.750,00

Cadastro, Atualização de Dados e
Recadastramento Habitacional ©

R$ 88.250,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 448.250,00

Levantamento e Formação de Estoque
de Áreas (d)

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

R$ 20.000,00

Fortalecimento do órgão gestor da
Política Municipal de Habitação (e)

R$ 55.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 40.000,00

R$ 415.000,00

R$ 5.600,00

Ampliação da Infraestrutura e
Saneamento (f)
Estabelecimento de Recuperação
Ambiental (g)

custos da ação estão previstos no Programa de Urbanização de Assentamentos precários

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

R$ 35.000,00

R$ 2.831.464,00

R$ 2.831.464,00

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 3.338.051,50

R$ 32.367.340,00

Sub-programa de Apoio à Produção
Alternativa de Moradias (i)

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 19.000,00

R$ 152.000,00

Sub-programa de Apoio à Produção
Privada de Moradias (j)

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 53.100,00

R$ 424.800,00

Programa de Realocação de Famílias
em Áreas de Risco e Preservação
Permanente (h)

PROGRAMAS

ANO 04

Sub-programa de Produção Pública de
Moradias (l)

R$ 746.478,15

R$ 746.478,15

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 7.959.524,00

R$ 65.169.148,30

Programa de Urbanização de
Assentamentos Precários (m)

R$ 553.637,35

R$ 553.637,35

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 1.543.088,20

R$ 13.451.980,30

ETAPA 3 – Estratégias de Ação – Versão Final
136

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
GUARAPUAVA - PR

Programa de Melhorias Habitacionais (n)
Programa de Regularização Fundiária
(área pública) - assentamento e
loteamento municipal (o)

R$ 9.500,00

R$ 9.500,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 76.200,00

R$ 628.600,00

R$ 184.995,00

R$ 184.995,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 193.683,00

R$ 1.919.454,00

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 38.109,38

R$ 304.875,00

Programa de Regularização Fundiária
(área privada) (p)
Programa de Assistência Técnica (q)

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 129.500,00

R$ 1.295.000,00

Programa de Desenvolvimento
Institucional ®

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 79.000,00

R$ 790.000,00

R$ 4.751.799,50

R$ 4.647.949,50

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 13.542.631,08

R$ 117.740.797,60

R$ 12.268.554,54 R$ 106.197.056,40

SUBTOTAL /ANO (1)

RECURSOS

TOTAL NECESSÁRIO DE RECURSOS
EXTERNOS - FINANCIADO OU A
FUNDO PERDIDO *

R$ 4.013.167,05

R$ 4.296.313,45

R$ 12.252.997,18

R$ 12.248.997,18

R$ 12.248.997,18

R$ 12.248.997,18

R$ 12.248.997,18

R$ 12.264.554,54

R$ 12.105.480,92

VALOR DA CONTRAPARTIDA
NECESSÁRIA PARA OBTER
RECURSOS EXTERNO **

R$ 445.907,45

R$ 162.761,05

R$ 990.549,52

R$ 994.549,52

R$ 994.549,52

R$ 994.549,52

R$ 994.549,52

R$ 978.992,16

R$ 978.992,16

R$ 974.992,16

R$ 8.510.392,57

RECURSO PRÓPRIO - ATIVIDADES
QUE NÃO SÃO POSSÍVEIS DE SE
OBTER EXTERNAMENTE ***

R$ 292.725,00

R$ 188.875,00

R$ 299.084,38

R$ 299.084,38

R$ 299.084,38

R$ 299.084,38

R$ 299.084,38

R$ 299.084,38

R$ 458.158,00

R$ 299.084,38

R$ 3.033.348,63

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS
NECESSÁRIO DE SEREM PREVISTOS
NO PPA (por ano) (**) + (***)

R$ 738.632,45

R$ 351.636,05

R$ 1.289.633,90

R$ 1.293.633,90

R$ 1.293.633,90

R$ 1.293.633,90

R$ 1.293.633,90

R$ 1.278.076,53

R$ 1.437.150,16

R$ 1.274.076,53

R$ 11.543.741,20

(1) Somatório de todos os custos dos programas e ações por ano
Nota: * Somatório dos programas que podem ser obtidos recursos a nível Federal (somatório dos itens g,h, l, m,n, o, q) estimando 90% de recurso federal e os outros 10% seria a contrapartida do município)
** Valor da contrapartida do município para a execução dos programas quando for através de programas a nível Federal (estimativa 10% para cada programa proposto no PLHIS)
*** Somatório dos programas que não possui recursos a nível Federal (somatório dos itens a, b, c, d, e, i ,j ,p, r)
**** Para os dois primeiros de implementação do PLHIS estimou-se o custo das intervenções nos assentamentos precários e loteamentos municipais irregulares definidos como prioritários para intervenção
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11 FONTES DE FINANCIAMENTO
Neste capítulo estão identificadas as principais fontes de recursos existentes para o financiamento do setor
habitacional. Para a consecução das Ações Condicionantes e dos Programas previstos no PLHIS, a
Prefeitura deverá buscar recursos em outros programas nas esferas estadual e federal.

11.1 Âmbito Federal
De acordo com a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005, artigo 6°, são recursos do SNHIS (Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social):
I - Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, nas condições estabelecidas pelo seu Conselho
Deliberativo;
II – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas condições estabelecidas pelo seu
Conselho Curador;
III – Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;
IV – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao SNHIS.
De um modo geral, o setor habitacional conta com os seguintes Recursos e Fontes de Financiamento:
I - Orçamento Geral da União
1) Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários: prevê a
urbanização, a aquisição de materiais de construção, capacitação de equipes, elaboração dos
planos municipais de regularização fundiária sustentável e de redução de riscos, projetos e
atividades jurídicas. O plano de trabalho deve ser encaminhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
conforme Portaria 82 de 25.02.2005.
2) Programa Habitação de Interesse Social - Construção Habitacional - prevê a construção ou
aquisição de unidades habitacionais em parcelas de terreno legalmente definidas que tenham
acesso definido e infraestrutura. O programa pode também ser aplicado em situações que exijam
intervenções mais específicas como a "requalificação urbana".
3) Programa Morar Melhor - Visa promover as condições de habitação e infraestrutura urbana serviços de saneamento básico e ambiental.
4) Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH - este subsídio habitacional se
incorpora aos programas municipais ou estaduais. Por exemplo, no Programa Casa da Família da
COHAPAR existe a modalidade com o subsídio.
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5) Projetos Prioritários de Investimentos – PPI (Intervenções em Favelas) – prevê a urbanização de
assentamentos precários com a possibilidade de construção, aquisição ou melhorias habitacionais.
6) Programa Habitar Brasil BID – HBB - O Governo Federal concebeu, em parceria com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, um programa voltado à superação das condições de
subnormalidade em áreas periféricas, por meio da implantação de projetos integrados, associado à
capacitação técnica e administrativa desses municípios. Entretanto, desde 2005 estão encerradas
as inscrições para entrada de municípios beneficiários do Programa, que prossegue na
implementação dos projetos e ações contratados.
II - Recursos do FGTS:
Recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
1) Programa Pró-moradia;
2) Programa Carta de Crédito-FGTS-Operações Coletivas: aquisição da casa própria para famílias
com renda até R$ 1.750,00;
3) Programa Carta de Crédito-FGTS-Individual: construção da casa própria com financiamento em até
30 anos ou financiamento de materiais de construção para a casa em 8 anos para pagar.
Imóvel na Planta: prevê a formação de grupos para a construção de unidades habitacionais que são
adquiridas ainda na fase de projeto ou “na planta”, conforme designação comumente usada no mercado
imobiliário, tendo como parceira a Caixa Econômica Federal.
III - Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR:
Programa de Arrendamento Residencial - PAR: prevê o arrendamento de imóveis por 15 anos com
prestações reduzidas (casas, sobrados, apartamentos). Há na seqüência a possibilidade da aquisição.
IV - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS
A criação do Fundo de Desenvolvimento Social foi autorizada pelo decreto nº 103 de 22 de abril de 1991
ratificado pelo decreto nº 1081 de 08 de março de 1994 sendo substituído pelo decreto nº 3907 de 04 de
setembro de 2001. O objetivo deste fundo é o financiamento de projetos na área de interesse social,
buscando de melhoria de qualidade de vida da população de baixa renda nas áreas de habitação,
contemplando infraestrutura urbana, saneamento, equipamentos comunitários, sendo oclusa a concessão de
financiamentos propostos por entes públicos.
Programa Crédito Solidário – prevê o financiamento habitacional a famílias de baixa renda organizadas em
associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil organizada.
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V – Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT
Projetos Multissetoriais Integrados – prevê o acesso à infraestrutura urbana, à moradia adequada e aos
serviços públicos básicos para a população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar
mensal preponderante de até 3 salários mínimos, por intermédio do financiamento de projetos de
investimentos e ações integradas em assentamentos precários.
VI – Programa Minha Casa Minha Vida:
Aquisição de empreendimentos, para famílias de até três salários mínimos pelo fundo do programa
habitacional, e financiamento para o mercado imobiliário para a produção de moradia popular de 3 a 10
salários mínimos com alocação de recursos oriundos da União e do FGTS, sendo necessário que o
município obtenha de cadastro único as informações necessárias para a triagem das famílias.
O processo para a produção de moradias para famílias até três salários mínimos segue conforme a Figura
33:


Alocação de recursos pela União;



Cadastramento das famílias, verificando as prioridades para portadores de deficiência ou idosos;



Apresentação de projetos pelas construtoras em parceria com Estados, Municípios, cooperativas,
movimentos sociais ou independentemente;



Análise de projetos e contratação de obras pela Caixa;



Registro do imóvel preferencialmente em nome da mulher.

FIGURA 33: PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAMÍLIAS ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

FONTE: Ministério das Cidades, (s/d)
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Para as famílias com mais de três salários mínimos, a Prefeitura não intervirá diretamente (Figura 34).
Nestes casos poderá haver um estímulo à compra de casa própria com redução dos custos do seguro e
acesso ao Fundo Garantidor, além de redução dos custos cartoriais para registro de imóveis, refinanciamento
de parte das prestações em caso de perda da renda.

FIGURA 34: PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAMÍLIAS MAIS DE 3 SALÁRIOS MÍNIMOS

FONTE: Ministério das Cidades, (s/d)

Ressalta-se que, eventualmente nem todos os programas listados acima podem estar disponíveis para
encaminhamento de propostas pelos municípios, pois depende da disponibilidade de recursos, como é o
caso atualmente do Programa Morar Melhor, PAR e PSH que não se encontram abertos, devendo o
município verificar os recursos livres quando da implantação dos programas e ações do PLHIS.

11.2 Âmbito Estadual


Programas da COHAPAR



Tesouro do Estado
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11.3 Âmbito Municipal
I - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Este fundo se constitui através de lei específica nº 1725/2008, dispõe da criação do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui o Conselho Gestor do FMHIS, os quais são importantes para
a implementação e continuidade do Plano Local de Habitação de Interesse Social.
II - recursos próprios como: IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, OUTORGA
ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR, TRANSFERÊNCIAS (FPM, ICMS, IPVA...)
III - devem incrementar a arrecadação: modernizando o setor fiscal, o cadastro imobiliário, atualizando a
planta de valores para IPTU, criando um Setor especializado em convênios externos e elaborando estudos e
projetos para captação recursos.

11.4 Organismos Internacionais


BIRD, BID e União Européia, Cities Alliance.

Além dos programas habitacionais na esfera federal, anteriormente indicados, existem alguns programas
específicos como o programa de Arrendamento Residencial ou Crédito Habitacional destinados aos
profissionais de segurança pública, ou o Programa Habitacional para Servidor Federal.
A seguir apresenta-se um quadro resumo, com base em dados fornecidos pela Caixa Econômica e Ministério
das Cidades, relacionando os principais fontes, possíveis proponentes e tipos de programas existentes,
através da necessidade do município:
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NECESSIDADE
Produção de
Moradia

Programa
Minha Casa
Minha Vida

PROGRAMA
Até 3 S.M.
PAR (Arrendamento)

PROPONENTE
Poder
Público
e
entidades
organizadoras públicos
ou privadas

FONTE
FAR (FGTS)
Fundos FAS,
FINSOCIAL,
FDS,
PRPTECH)

PODER PÚBLICO
Contribuição na execução do
projeto e redução nos
tributos, contribuições e
taxas.

Programa Nacional
de Habitação Rural
– PNHR – Grupo 1

Entidades
Organizadoras Públicas
ou Privadas sem fins
lucrativos

-

Programa
Habitacional Popular
Entidades PHPE–
municípios com até
50 mil hab.

Associações e outros.

Os recursos
São
transferidos do
OGU para as
Unidades da
Federação.
OGU/ FDS

Programa Nacional
de
Habitação
Urbana - PNHU
Programa Nacional
de Habitação Rural
– PNHR/ Grupo 2 e
3
Financiamento do
FGTS
com

Pessoa Física

OGU/FGTS

Atua na redução de tributos,
contribuições e taxas.

Entidades
Organizadoras Públicas
ou Privadas, Poder
Público
Pessoa Física

OGU/FGTS

-

Através do cadastro dos Beneficiários
Finais junto as Entidades Organizadoras e
estas junto a Caixa Econômica Federal.

OGU/FGTS

Atua na redução de tributos,
contribuições e taxas.

Diretamente com a Caixa, ou através da
empresa de construção.

Até 6 S.M.

Entre 6 e 10
S.M
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Pode atuar na qualidade de
agente fomentador, parceiro
ou facilitador, através da
doação
do
terreno,
infraestrutura, licenciamentos,
assistência
técnica
e
organização de demanda.

FORMA DE ACESSO
A empresa construtora proponente
apresenta à CEF a proposta de aquisição
e produção do empreendimento, após a
conclusão do empreendimento as
unidades são arrendadas às famílias
indicadas pelo Poder Público.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. Através do
cadastro dos Beneficiários Finais junto as
Entidades Organizadoras e estas junto a
Caixa Econômica Federal.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. O Gestor da
Aplicação dos Recursos do FDS
regulamentará os requisitos a serem
satisfeitos pela Entidade Organizadora
(Entidades), no processo de habilitação e
os critérios para seleção e priorização de
projetos.
Diretamente com a Caixa, ou através da
empresa de construção.
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NECESSIDADE

PROGRAMA
benefícios adicionais

PROPONENTE

FONTE

PODER PÚBLICO

FORMA DE ACESSO

----

Fornecer documentação pessoal exigida
pela CAIXA.

No caso de operações
coletivas, participam do
programa com aquisição de
material de construção e para
fins de redução de exigências
construtivas, taxas e/ou
emolumentos
Parceria nas ações, como
redução de impostos ou
doação de terreno.
Elaboração de proposta e
execução de obra

Requisição de crédito junto à Caixa. No
caso de parcerias, é firmado convênio
entre a Prefeitura e o Agente Financeiro.

Imóvel na Planta

Pessoa física

FGTS

Carta de Crédito Individual

Pessoa Física

Fundo
Garantia
tempo
Serviço
(FGTS)

Carta de Crédito Associativo

Pessoas
Físicas
organizadas
em
entidade associativa
Poder
Público,
executivo, municipal e
estadual.
Pessoas
Físicas
organizadas
em
entidade associativa

FGTS

Fundo
de
desenvolvimen
to Social (FDS)

Pode ser parceiro em ações
como a redução de impostos,
doação
de
terreno,
implantação de infraestrutura,
entre outras.

Trabalhadores rurais
sem terra ou com
propriedade
com
dimensão menor que o

SAT, SIB

Mobilização dos agricultores
através da divulgação do
programa, identificação dos
beneficiários potenciais.

Programa de Atendimento Habitacional através do
Poder Público - Pró-moradia
Programa Crédito Solidário

Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF
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de
por
de

FGTS

Os agentes promotores apresentam
propostas junto ao agente financeiro para
avaliação técnica, jurídica e de risco.
Encaminhamento de proposta ao agente
financeiro, submetida em seguida à
seleção do Ministério das Cidades.
As cooperativas habitacionais ou mistas,
associações e demais entidades sem
fins lucrativos, apresentam propostas de
projetos
aos
agentes
financeiros
habilitados a operar o
Programa. As propostas são préanalisadas e encaminhadas ao Ministério
das Cidades para seleção
e hierarquização.
O beneficiário deve entrar em contato com
o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, Agricultura Familiar,
ou com uma Unidade Técnica Estadual
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NECESSIDADE

PROGRAMA

Programa de Habitação de Interesse Social - Ação
Provisão Habitacional de Interesse Social
Programa de Arrendamento Residencial - PAR

Produção de
Moradia

PROPONENTE
módulo rural (individual
ou coletivo).
Poder Público

FONTE

PODER PÚBLICO
(UTE)

Construtoras

Fundo
de
Arrendamento
Residencial FAR

Elaboração de proposta e
execução de obra.
Contribuição na execução do
projeto e redução nos
tributos, contribuições e
taxas.

Apoio à Produção de Habitação

Construtoras

FGTS

-

Programa de Habitação de Interesse Social – Ação
de Apoio à Produção Social de Moradia.

Entidades sem
lucrativas
cooperativas

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
Social - PSH

Pessoa Física

Projetos Prioritários de Investimentos – PPI
(Intervenções em favelas).
Este projeto prevê a urbanização dos assentamentos
precários com possibilidade de construção, aquisição
ou melhorias habitacionais.
Programa Morar Melhor

Municípios
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fins
e

Estados e municípios

FORMA DE ACESSO

FNHIS

Direto
recursos
FNHIS

aos
do

Orçamento
Geral da União
(OGU)
Orçamento
Geral da União
(OGU)

Orçamento
Geral da União

Pode ser parceiro em ações
como a redução de impostos,
doação
de
terreno,
implantação de infraestrutura,
entre outras.
Elaboração de proposta e
execução da obra.
Elaboração de propostas e
encaminhamento
ao
MCidades para fins de
seleção. Execução do objeto
contratado.
Inclusão do município ao
Programa e execução do

Carta consulta ao Ministério das Cidades,
atendendo a chamadas públicas.
As empresas do setor da construção civil
apresentam propostas de projetos
diretamente às agências da CEF, agente
financeiro responsável pela execução do
Programa PAR, para análise técnica e de
risco.
Empresas do ramo da construção civil
apresentam ao agente financeiro
autorizado a operar, com recursos do
FGTS, as propostas de projetos de
empreendimentos.
Os beneficiários devem se cadastrar junto
aos proponentes e executores (Entidades)
e este junto ao Gestor (MCidades).

Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. Para conseguir o
benefício o município deverá atender aos
requisitos do MCidades.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
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NECESSIDADE

PROGRAMA

PROPONENTE

Produção de Lote
Urbanizado

Apoio ao Poder Público para a construção
Habitacional

Poder
Público,
executivo, municipal e
estadual.
Pessoa Física

Carta de crédito individual

Carta de Crédito Associativo

Programa de Habitação de Interesse Social - Ação à
Provisão de Habitação e Interesse Social
Programa de Habitação de Interesse Social – Ação
de Apoio à Produção Social de Moradia.

Pessoas
Físicas
organizadas
em
entidade associativa
Poder Público

FGTS

Entidades sem
lucrativas
cooperativas

FNHIS

fins
e

Programa Morar Melhor

Estados e municípios

Imóvel na Planta

Pessoa física
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FONTE
(OGU)
Orçamento
Geral da União
(OGU)
FGTS

FNHIS

Orçamento
Geral da União
(OGU)
FGTS

PODER PÚBLICO
objeto contratado.
Elaboração de proposta e
execução da obra.
No caso de operações
coletivas, participam do
programa com aquisição de
material de construção e para
fins de redução de exigências
construtivas, taxas e/ou
emolumentos.
Parceria nas ações, como
redução de impostos ou
doação de terreno.
Elaboração de proposta e
execução de obra.
Pode ser parceiro em ações
como a redução de impostos,
doação
de
terreno,
implantação de infraestrutura,
entre outras.
Inclusão do município ao
Programa e execução do
objeto contratado.
----

FORMA DE ACESSO
parlamentar específica.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica
Requisição de crédito junto à Caixa. No
caso de parcerias, é firmado convênio
entre a Prefeitura e o Agente Financeiro.

Os agentes promotores apresentam
propostas junto ao agente financeiro para
avaliação técnica, jurídica e de risco.
Carta consulta ao Ministério das Cidades,
atendendo a chamadas públicas.
Os beneficiários devem se cadastrar junto
aos proponentes e executores (Entidades)
e este junto ao Gestor (MCidades).

Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica.
Fornecer documentação pessoal exigida
pela CAIXA.
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NECESSIDADE
Urbanização de
Assentamentos
Precários

PROGRAMA
Programa de Atendimento Habitacional através do
Poder Público - Pró-moradia

PROPONENTE
Poder Público

FONTE
FGTS

PODER PÚBLICO
Elaboração de proposta e
execução de obra

FORMA DE ACESSO
Encaminhamento de proposta ao agente
financeiro, submetida em seguida à
seleção do Ministério das Cidades.

Programa Urbanização, Regularização e Integração
de Assentamentos Precários – Ação de Apoio à
Melhoria nas Condições da Habitabilidade de
Assentamentos precários

Poder executivo dos
estados e municípios

OGU,
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS

Elaboração de proposta e 1)
encaminhando ao MCidades.
Execução
do
objeto
contratado.
2)

Projetos Multissetoriais Integrados - PMI

Estado ou Município

FAT – Fundo
de Amparo ao
Trabalhador

Elaboração de proposta e
encaminhamento ao BNDES
e execução do projeto.

Programa Urbanização, Regularização e Integração
de Assentamentos Precários – Ação de Apoio à
Regularização
Fundiária
Sustentável
de
Assentamentos Informais nas Áreas Urbanas.

Poder executivo dos
estados e municípios

OGU,
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS

Elaboração de proposta e 1)
encaminhando ao MCidades.
Execução
do
objeto
contratado.

As solicitações devem ser enviadas para a
Área de Planejamento do BNDES por
meio de Carta Consulta disponível no site
do BNDS, para que seja analisada.

2)
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Emenda
parlamentar
à
Lei
Orçamentária Anual (LOA). O agente
executor deve aguardar comunicação
do MCidades e da CEF para envio de
documentação.
Seleção pública de propostas
realizada
periodicamente
pelo
MCidades. O proponente deve
preencher formulário eletrônico do
programa, disponível no site no
período de seleção, para envio de
proposta, que será analisada pelos
técnicos do Ministério.

Emenda
parlamentar
à
Lei
Orçamentária Anual (LOA). O agente
executor deve aguardar comunicação
do MCidades e da CEF para envio de
documentação.
Seleção pública de propostas
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NECESSIDADE

Melhoria
Habitacional

PROGRAMA

PROPONENTE

FONTE

PODER PÚBLICO

Proponente
e
agente
executor das ações e dos
projetos financiados com
recursos
do
Programa,
responsáveis
pela
implementação das ações e
dos projetos financiados pelo
Programa.
Elaboração de propostas e
encaminhamento
ao
MCidades para fins de
seleção. Execução do objeto
contratado.
Inclusão do município ao
Programa e execução do
objeto contratado.
No caso de operações
coletivas, participam do
programa com aquisição de
material de construção e para
fins de redução de exigências
construtivas, taxas e/ou
emolumentos.

Habitar Brasil BID - HBB Subprograma Urbanização
de Assentamentos Subnormais – UAS
Obs. Este programa encontra-se com as inscrições
encerradas.

Município

OGU
–
Orçamento
Geral da União

Projetos Prioritários de Investimentos – PPI
(Intervenções em favelas).
Este projeto prevê a urbanização dos assentamentos
precários com possibilidade de construção, aquisição
ou melhorias habitacionais.
Programa Morar Melhor

Municípios

Orçamento
Geral da União
(OGU)

Estados e municípios

Carta de crédito individual

Pessoa Física

Orçamento
Geral da União
(OGU)
FGTS
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FORMA DE ACESSO
realizada
periodicamente
pelo
MCidades. O proponente deve
preencher formulário eletrônico do
programa, disponível no site no
período de seleção, para envio de
proposta, que será analisada pelos
técnicos do Ministério.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica.

Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. Para conseguir o
benefício o município deverá atender aos
requisitos do MCidades.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica.
Requisição de crédito junto à Caixa. No
caso de parcerias, é firmado convênio
entre a Prefeitura e o Agente Financeiro.
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NECESSIDADE

PROGRAMA
Programa Urbanização, Regularização e Integração
de Assentamentos Precários – Ação de Apoio à
Melhoria nas Condições da Habitabilidade de
Assentamentos precários

PROPONENTE
Poder executivo dos
estados e municípios

FONTE
OGU,
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS

PODER PÚBLICO
Elaboração de proposta e 1)
encaminhando ao MCidades.
Execução
do
objeto
contratado.
2)

Programa Crédito Solidário

Pessoas
Físicas
organizadas
em
entidade associativa

Fundo
de
Desenvolvime
nto Social FDS

Pode ser parceiro em ações
como a redução de impostos,
doação
de
terreno,
implantação de infraestrutura,
entre outras.

Carta de Crédito Associativo

Grupo de Pessoas

FGTS

Programa de Arrendamento Residencial - PAR

Construtoras

FAR

Parceria nas ações, como
redução de impostos ou
doação de terreno.
Contribuição na execução do
projeto e redução nos
tributos, contribuições e
taxas.
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FORMA DE ACESSO
Emenda
parlamentar
à
Lei
Orçamentária Anual (LOA). O agente
executor deve aguardar comunicação
do MCidades e da CEF para envio de
documentação.
Seleção pública de propostas
realizada
periodicamente
pelo
MCidades. O proponente deve
preencher formulário eletrônico do
programa, disponível no site no
período de seleção, para envio de
proposta, que será analisada pelos
técnicos do Ministério.

As cooperativas habitacionais ou mistas,
associações e demais entidades sem
fins lucrativos, apresentam propostas de
projetos
aos
agentes
financeiros
habilitados a operar o
Programa. As propostas são préanalisadas e encaminhadas ao Ministério
das Cidades para seleção
e hierarquização.
Os agentes promotores apresentam
propostas junto ao agente financeiro para
avaliação técnica, jurídica e de risco.
As empresas do setor da construção civil
apresentam propostas de projetos
diretamente às agências da CEF, agente
financeiro responsável pela execução do
Programa PAR, para análise técnica e de
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NECESSIDADE

Regularização
Fundiária

PROGRAMA

PROPONENTE

FONTE
fins
e

Direto
recursos
FNHIS

PODER PÚBLICO

Programa de Habitação de Interesse Social – Ação
de Apoio à Produção Social de Moradia.

Entidades sem
lucrativas
cooperativas

aos
do

Programa de Habitação de Interesse Social - Ação à
Provisão Habitacional de Interesse Social
Projetos Prioritários de Investimentos – PPI
(Intervenções em favelas).
Este projeto prevê a urbanização dos assentamentos
precários com possibilidade de construção, aquisição
ou melhorias habitacionais)
Programa de Cadastro de Terras e Regularização
Fundiária

Poder Público

FNHIS

Municípios

Orçamento
Geral da União
(OGU)

Agricultores familiares

SAT, SIB

Programa Urbanização, Regularização e Integração
de Assentamentos Precários – Ação de Apoio à
Melhoria nas Condições da Habitabilidade de
Assentamentos precários

Poder executivo dos
estados e municípios

OGU,
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS

Pode ser parceiro em ações
como a redução de impostos,
doação
de
terreno,
implantação de infraestrutura,
entre outras.
Elaboração de proposta e
execução de obra.
Elaboração de propostas e
encaminhamento
ao
MCidades para fins de
seleção. Execução do objeto
contratado.
Mobilização dos agricultores
através da divulgação do
programa, identificação dos
beneficiários potenciais.

FORMA DE ACESSO
risco.
Os beneficiários devem se cadastrar junto
aos proponentes e executores (Entidades)
e este junto ao Gestor (MCidades).

Carta consulta ao Ministério das Cidades,
atendendo a chamadas públicas.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. Para conseguir o
benefício o município deverá atender aos
requisitos do MCidades.
O beneficiário deve entrar em contato com
o Sindicato dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais, Agricultura Familiar,
ou com uma Unidade Técnica Estadual
(UTE)

Elaboração de proposta e 3)
encaminhando ao MCidades.
Execução
do
objeto
contratado.
4)
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Emenda
parlamentar
à
Lei
Orçamentária Anual (LOA). O agente
executor deve aguardar comunicação
do MCidades e da CEF para envio de
documentação.
Seleção pública de propostas
realizada
periodicamente
pelo
MCidades. O proponente deve
preencher formulário eletrônico do
programa, disponível no site no
período de seleção, para envio de
proposta, que será analisada pelos
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NECESSIDADE

PROGRAMA

PROPONENTE

FONTE

PODER PÚBLICO

Assistência
Técnica

Habitação de Interesse Social – Ação Provisão
Habitacional de Interesse Social – Modalidade:
Assistência Técnica

Poder executivo dos
estados e municípios e
entidades privadas sem
fins lucrativos

OGU,
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS

Desenvolvimento
Institucional

Programa Nacional de Capacitação das Cidades

Técnicos e gestores
municipais, estaduais e
federais e demais
agentes
sociais
dedicados
ao
desenvolvimento
urbano

OGU
da
Unidade
Orçamentária
do FNHIS e
parcerias

Elaboração de propostas e
encaminhamento
ao
MCidades para fins de
seleção sob forma de
consulta prévia. Execução do
objeto contratado.
Pode atuar como promotor e
parceiro da atividade

QUADRO 4: RELAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES.
Fonte: Ministério das Cidades, 2011.
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técnicos do Ministério.
Apresentação de carta proposta e seleção
pelo Ministério gestor ou por emenda
parlamentar específica. Para conseguir o
benefício o município deverá atender aos
requisitos do MCidades.
Inscrições no site do MCidades, de acordo
com o Calendário de atividades.
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Desta forma, podem-se enumerar as fontes de financiamento pelos programas existentes nas esferas de
governo através da necessidade do município. No quadro a seguir se tem a descrição do programa proposto no
PLHIS de Guarapuava relacionado com a necessidade, ou seja, as atividades que deverão ser efetivadas para
sua implementação. Para se checar os programas/fontes de financiamento que poderão ser acessados em cada
programa no PLHIS, basta fazer a relação das necessidades. Por exemplo, no Programa Realocação de
Famílias em áreas de risco e preservação permanente têm-se as seguintes necessidades: produção de
moradias, produção de lote urbanizado; urbanização de assentamentos precários. Para saber quais fontes de
financiamento verificam-se estas necessidades no quadro resumo anterior (Quadro 4), logo se têm na
necessidade de produção de moradias os seguintes programas a nível federal: Programa Minha Casa Minha
Vida, Imóvel na Planta, Carta de Crédito Individual e Associativo, Pró-moradia, Crédito Solidário, entre outros
citados.
Vale ressaltar que este quadro é geral e descreve apenas programas existentes no momento, sendo que alguns
são mais específicos e que está relacionado com o tipo de demanda do município.
PROGRAMA PROPOSTO NO PLHIS DE

NECESSIDADE

GUARAPUAVA
Programa de Realocação de Famílias em Áreas

Produção de Moradias / Produção de Lote Urbanizado/

de Risco e Preservação Permanente

Urbanização de Assentamentos Precários

Programa de Produção de Moradias

Produção de Moradias

Programa de Urbanização de Assentamentos Urbanização de Assentamentos Precários
Precários
Programa de Melhorias Habitacionais

Melhoria Habitacional

Programa de Regularização Fundiária

Regularização Fundiária

Programa de Assistência Técnica

Assistência Técnica

Programa de Desenvolvimento Institucional

Desenvolvimento Institucional

QUADRO 5: RELAÇÃO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS NO PLHIS DE GUARAPUAVA COM AS SUAS NECESSIDADES
Fonte: ECOTÉCNICA, 2011.
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este documento apresentou os princípios, diretrizes e objetivos, além de ações condicionantes e balizadoras
para a implementação do PLHIS de Guarapuava. Também foram explicitados os programas propostos para a
estruturação das ações voltadas a equacionar os problemas de habitação existentes no município, com vistas
nas demandas apontadas no diagnóstico habitacional, englobando a área urbana e área rural, levando em
consideração as particularidades de cada uma.
Não obstante, a aplicabilidade do presente PLHIS dependerá, em grande parte, da efetivação precípua das
ações condicionantes, tais como: utilização de instrumentos tanto da política urbana quanto urbanísticos e de
democratização da gestão urbana, além da implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
(FMHIS) existente, cadastramento habitacional, formação de estoque de áreas, fortalecimento do órgão gestor
da Política Habitacional Municipal, ampliação da infraestrutura e saneamento como também recuperação
ambiental.
Cabe destacar que o montante geral de investimentos previstos será diluído ao longo de dez anos, prazo este
referendado de acordo com a realidade local, e que além dos recursos próprios, a Prefeitura Municipal poderá
buscar alternativas de recursos, a fundo perdido e financiamentos com a iniciativa privada. Este investimento é
estimado e seu ajuste dependerá do detalhamento de cada um deles quando da sua implementação no
município.
Por conseguinte, faz-se necessária a adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de
Guarapuava, de modo a complementar a equipe com servidores capacitados, além de dotar a Secretaria
Municipal de Urbanismo e Habitação de equipamentos e materiais necessários para a efetivação dos programas
propostos no PLHIS.
Por fim, registra-se que é necessário o comprometimento de todos os órgãos da administração pública com a
Política Municipal de Habitação de Guarapuava bem como a efetivação de políticas integradas, que possibilitem
a melhoria não somente da moradia em si, mas a situação de renda da população, através da criação e/ou
implementação de mecanismos de inclusão social e do desenvolvimento de programas e estratégias que levem
a população a se comprometer com avanços de capacitação profissional e nível de escolaridade.
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ANEXO
ANEXO 1: MODELO PARA O CADASTRAMENTO HABITACIONAL
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ANEXO 2: MODELO DA COHAPAR DE MATRIZ AVALIATIVA FAMILIAR
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ANEXO 3: COMPOSIÇÃO VALOR/HORA DOS PROFISSIONAIS COM NÍVEL SUPERIOR
* COMPOSIÇÃO VALOR/HORA DOS PROFISSIONAIS COM NÍVEL SUPERIOR
ENCARGOS
%
VALOR
GRUPO A (Básicos ou Legais)
FGTS
8,00
1,67
ACIDENTE DE TRABALHO
2,50
0,65
Previdência Social
20,00
3,89
Salário Educação
2,50
0,65
Incra
0,20
0,22
Sesc
1,00
0,37
Senac
1,50
0,46
Sebrae
0,60
0,30
Sub‐total grupo A
36,30
GRUPO B (Período não trabalhado)
FÉRIAS
9,45
1,94
ABONO FÉRIAS
3,12
0,76
AVISO PRÉVIO
2,36
0,62
FERIADOS
4,72
1,06
LICENÇA
MATERNIDADE/PATERNIDADE
1,00
0,37
AUXILIO ENFERMIDADE
0,54
0,29
sub‐total grupo B
21,19
GRUPO C
Indenização Compensatória na
Rescisão Contratual
4,45
1,01
Décimo terceiro
10,90
2,21
VALE TRANSPORTE
1,85
0,53
Sub‐total Grupo C
17,20
GRUPO D
Incidência Cumulativa do Grupo A
S/ Grupo B
7,69
1,61
FGTS Sobre Décimo Terceiro Salário
0,87
0,35
Sub‐total grupo D
8,56
VALOR H/H (CONSELHO DE CLASSE)
18,54
37,50
TOTAL
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ANEXO 4: LOTEAMENTOS MUNICIPAIS IRREGULARES
Código Lot.

Loteamento

Setor de
Interesse Social

Nome Assent. Precário

Lotes em Lot.

Lotes

Total Lotes na

Lotes em Assent.

Lotes a serem

Municipais

Privados

ZEIS 1

precários

regularizados

-

-

37

0

0

0

37

MUNICIPAL 3a ETAPA, N.H.

-

-

25

0

0

0

25

CAPANEMA, MUN.ANEXO.LOT.

-

-

18

0

0

0

18

7242

RUA RECIFE, LOT. MUN.

2

-

10

0

10

0

10

1431

N.SRA.DO ROCIO,MUN,LOT.

1

-

35

0

35

0

35

2020

BANDEIRANTES,JD.
MUN.ANEXO

1

-

89

0

89

0

89

6963

SOL POENTE I,(XARQUINHO I)

1

-

141

0

141

0

141

6971

SOL POENTE I,(XARQUINHO I)

1

-

131

0

131

0

131

6980

XARQUINHO III, LOT, MUN

1

Xarquinho 1B

375

0

375

15

360

8257

SANTA RITA, MUN. REG.
FUND.PROJ. *

1

Xarquinho 1A

1228

ANEXO LOT. MUN. CRISTO REI

2

-

64

0

64

0

64

1988

ANEXO MUN. CRISTO REI

2

-

21

0

94

0

21

2259

N.H. SÃO CRISTÓVÃO II

2

São Cristóvão 2B

94

0

94

0

94

2267

PLANALTO VERDE, JD.MUN.

2

Conradinho 2A

42

5

47

32

10

6807

C. D. I.

2

-

49

0

0

0

49

7293

MUN. ANEXO HERMÍNIA

2

-

9

0

9

0

9

574

ARAUCARIA II, JD.

3

-

9

0

9

0

9

3

-

49

0

9

0

49

2127

RADIAL NORTE,MUN.ANEXO

6955
7005

1163

MUN ABILIO JORGE.

1457

RICA, VL.

3

-

83

0

0

0

83

1686

N.H. M. São Miguel

3

-

108

0

38

0

108

1040

BOQUEIRAO, MUN.

4

-

60

0

0

0

60

1147

CONCORDIA, VL.

4

-

264

0

264

0

264

1155

4

-

63

0

63

0

63

1392

CONCORDIA II, MUN.
PATRIMONIO MUN.VILA
JORDAO, LOT *

4

-

1449

SAO PEDRO, JD.

4

4C São Pedro

73

0

0

58

15

1481

LANGE, MUN.ANEXO

4

4B São João

185

0

185

0

185

1813

BOQUEIRAO,VL.,MUN.ANEXO

4

4E Vila Iraque

18

25

43

18

0

BOQUEIRAO, MUN. ANEXO
VITALINA

4

Jardim Carvalho II
4E

11

0

11

11

0

1821
1899

CONCORDIA I, MUN.ANEXO

4

-

106

0

106

0

106

7145

LUIZA I, VL., MUN.

4

-

32

0

32

0

32

7153

WREGE, VL., MUN. LOT.

4

-

62

0

62

0

62

7234

RETIRO FELIZ, LOT.

4

-

63

0

63

0

63

7251

CARVALHO II JD. (IRAQUE VL.)
MUN. LOT.

4

Jardim Carvalho II
4E

57

0

57

14

43

7323

JORDAO, MUNICIPAL, LOT.,

4

4A Jordão

63

0

63

61

2

7439

MUN. PARQUE DO JORDAO

4

-

23

0

23

0

23

1171

BRASILIA, JD.,MUN.ANEXO

5

-

51

0

51

0

51

5

-

52

0

52

0

52

5

-

18

4

22

0

18

2062

ZAGONEL, ANEXO, MUN. LOT.

2143

QUADRA M
VL.PLANALTO,MUN.ANEXO

Continua
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CONTINUAÇÃO ANEXO 4
Código Lot.

Loteamento

2143

QUADRA M
VL.PLANALTO,MUN.ANEXO

6921

VILA MUN. VILA BELA

7111

ALTO CASCAVEL, LOT. MUN.

1201

AMERICAS, JD., MUN.

1325

N.SRA.DE FATIMA, LOT.

1554

COAMIG, MUN. ANEXO

2071

MUNICIPAL, LOT.

7048

JULIANE, JD.MUN.

7218

Setor de
Nome Assent. Precário
Interesse Social

N.H. ENTRE RIOS

6955

LOT. MUN. MUTIRÃO 3 (DIST.
PALMEIRINHA)

8214

RESIDENCIAL PALMEIRINHA

Lotes
Privados

Total Lotes na
ZEIS 1

Lotes em Assent.
precários

Lotes a serem
regularizados

5

-

18

4

22

0

18

5

5A Fundos do CAIC

135

0

135

20

115

5

-

264

0

173

0

264

6

Jd. das Américas
(catadores)

64

0

30

0

64

6

-

79

0

0

0

79

6

6B Jd. das
Américas

37

0

23

18

19

6

-

10

0

0

0

10

6

-

128

12

140

0

128

6

Jd. das
Américas_Periferia
Paz e Bem

478

0

478

18

460

7

7 Distrito Entre
Rios Colônia
Vitória

147

0

0

71

76

8

-

25

0

0

0

25

8

8C Distrito de
Palmeirinha

174

0

0

139

35

4131

46

3221

475

3656

PAZ E BEM, LOT. MUN.

7196

Lotes em Lot.
Municipais

TOTAL

conclusão
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ANEXO 5: LOTEAMENTOS PARTICULARES IRREGULARES
Código
Lot.

Loteamento

Setor de Interesse Nome Assent.
Social
Precário

Lotes em Lot.
Municipais

Lotes Privados

Total Lotes na
ZEIS 1

Lotes em Assent.
Precário

Lotes a serem
regularizados

1767

PANIFICADORA 2ª
EATAPA,LOT.

1

-

0

16

16

16

663

EUROPA,JD

1

-

0

18

18

0

18

213

MARIA DAS DORES, JD

1

-

0

3

3

0

3

744

MORUMBI,LOT

1

-

0

14

14

0

14

94

BANDEIRANTES,JD

1

-

0

11

11

6

5

94

BANDEIRANTES,JD

1

-

0

12

12

0

12

2011

HERMINA,JD

2

-

0

0

0

0

0

884

VIENA,JD.

2

-

0

12

12

0

12

2241

PLANALTO VERDE,
JD.MUN.

2

-

0

1

1

0

1465

PLANALTO VERDE, JD

2

-

0

46

46

0

1911

RESIDENIAL CHEMIM,
LOT.

2

-

0

1

1

0

2194

N.SRA.APARECIDA,LOT.

2

-

0

4

4

0

4

531

SÃO MANOEL, VL

2

-

0

18

18

0

18

175

SAO CRISTOVAO, N.H.

2

-

0

0

0

0

0

175

SAO CRISTOVAO, N.H.

2

-

0

20

20

0

20

558

JD. LOS ANGELES

2

-

0

10

10

0

10

655

DONA EMILIA, LOT.

3

-

0

4

4

0

4

655

DONA EMILIA, LOT.

3

-

0

6

6

0

6

1759

JOAO PAULO II, N.H.

3

-

0

11

11

0

11

1759

JOAO PAULO II, N.H.

3

-

0

3

3

0

3

6840

ELVIRA, JD. DONA

3

-

0

5

5

0

5

299

MARIPA, JD.

3

-

0

10

10

0

10

850

ATALAIA, JD.

3

-

0

7

7

0

7

556

ARAUCARIA, JD.

3

-

0

26

26

0

26

1520

SANTA MATILDE, LOT.

3

-

0

8

8

0

8

973

PRESIDENTE KENNEDY,
LOT.

3

-

0

8

8

0

1741

DANIEL MANSANI, N.H.

3

-

0

3

3

0

19

CUPERTINOPOLIS, LOT.

3

-

0

17

17

0

0

1
46
1

8
3
17

990

ROCHA LOURES, N.H.

3

-

0

3

3

0

3

1066

3

-

0

30

30

0

30

2097

SAO JORGE, LOT.
SAO JORGE, LOT.
ANEXO

3

-

0

19

19

0

19

1848

SOCIAL SOL NASCENTE,
JD.

3

-

0

10

10

0

1724

TANCREDO NEVES, N.H.

4

-

0

6

6

0

6

6874

ZIOLE (PARCELAMENTO)

4

-

0

78

78

0

78

0

18

18

3

7374

GUAIRA, RESID., LOT.

4

4E Vila
Iraque

825

IENSEN, VL., ANEXO

4

-

0

30

30

0

7021

FRANCISCO DOS
SANTOS LEAL, VER

4

-

0

101

101

0

680

MANSUETO, VL.

4

-

0

13

13

0

10

15
30
101
13

Continua
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Continuação anexo 5
Código
Lot.

Loteamento

Setor de Interesse Nome Assent.
Social
Precário

Lotes em Lot.
Municipais

Lotes Privados

Total Lotes na
ZEIS 1

Lotes em Assent.
Precário

Lotes a serem
regularizados

5

868

SAO MARCOS, LOT.

4

-

0

5

5

0

7480

OTAVIO DE OLIVEIRA
(IRREGULAR),LOT. D10

4

-

0

41

41

0

205

DAS FLORES, JD.

4

0

16

141

SOCIAL, JD. (STA.CRUZ)

4

0

13

221

N.SRA.DO BELEM,
STA.CRUZ

4

0

6

7137

SERRA DO JORDAO, JD.

4

-

0

7

7

0

7

6815

VILA BELA III

5

-

0

29

29

12

17

6785

AIRTON SENNA, ANEXO
AO N.H.

5

-

0

12

12

0

6785

AIRTON SENNA,
N.H.(M.COH.6a ET

5

-

0

7

7

0

1317

ALTO CASCAVEL,
INDUSTRIAL

5

-

0

221

221

221

-

35

41

0

16

0

13

0

6

PLANALTO, VL.

5

-

0

17

17

0

BRASILIA, JD.

5

-

0

14

0

0

12
7
0

1279

VENEZA II, JD.

5

-

0

53

53

0

256

5

-

0

17

34

0

1139

VENEZA, JD.
DONA ERICA IENSEN,
LOT.

17
14
53
17

5

-

0

0

17

0

0

515

DONA ANA, JD.

5

-

0

5

10

0

469

GASPAR, JD.

5

-

0

7

7

0

752

PLANALTO, VL.

5

-

0

17

17

0

1805

DONA ANGELA, LOT.

6

0

12

12

0

1562

0

39

39

19

20

7447

DAS AMERICAS, JD.
GUARAPUAVA, RESID,
LOT

6B Jd. das
Américas

6

-

0

24

24

0

24

418

SANTA MÔNICA, JD

6

-

0

8

8

0

8

311

N.SRA.DO BELEM,
JD.AMERICAS

6

-

0

24

24

0

NOVO HORIZONTE

6

-

0

9

9

8

1

0

1205

1230

285

920

752
43

1180

6

TOTAL

5
7
17
12

24

Conclusão
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ANEXO 6: MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS INDIVIDUAIS – LEITURA COMUNITÁRIA
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ANEXO 6: MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS INDIVIDUAIS – LEITURA COMUNITÁRIA
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ANEXO 7: COMPOSIÇÃO VALOR DA MORADIA PARA O PLHIS DE GUARAPUAVA
3 - OR ÇAMEN T O R ESU MO
ITEM

REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO ( mês/ ano )

SERVIÇOS

VA LOR

P ESO

1

SERVIÇOS P RELIM INA RES

R$ 700,15

3,15

2

INFRA -ESTRUTURA

R$ 1.856,18

8,35

3

SUP RA -ESTRUTURA

4

P A REDES E P A INEIS

A LVENA RIA
ESQUA DRIA S M ETÁ LICA S
ESQUA DRIA S M A DEIRA

R$ 1.102,49

4,96

R$ 4.264,82

19,18

R$ 564,17

2,54

R$ 1.404,00

6,31

FERRA GENS

5

COB ERTURA E P ROTEÇÕES

VIDROS

R$ 277,13

1,25

TELHA DOS

R$ 3.498,11

15,73

R$ 13,08

0,06

REVESTIM ENTO INTERNO

R$ 162,31

0,73

A ZULEJOS

R$ 243,94

1,10

FORROS

R$ 2.598,36

11,69

P INTURA

R$ 1.058,42

4,76

R$ 41,83

0,19

R$ 1.321,21

5,94

IM P ERM EA B ILIZA ÇÕES
TRA TA M ENTOS
6

REVESTIM ENTO E P INTURA

REVESTIM ENTO EXTERNO

ESP ECIA IS
7

P A VIM ENTA ÇÃ O

M A DEIRA
CERÂ M ICA
CA RP ETE
CIM ENTA DOS
RODA P ES, SOLEIRA S, P EITORIS
ESP ECIA IS

8

INSTA LA ÇÕES E A P A RELHOS

ELÉTRICA S

R$ 1.006,66

4,53

HIDRÁ ULICA S/GÁ S/INCÊNDIO

R$ 1.040,44

4,68

SA NITÁ RIA S

R$ 425,47

1,91

R$ 656,40

2,95

R$22.235,17

10 0 ,0 0

ELEVA DORES/M ECÂ NICA S
A P A RELHOS
9

COM P LEM ENTA ÇÕES

CA LA FA TE E LIM P EZA
LIGA ÇÕES E HA B ITE-SE
OUTROS
C US T O T O T A L D A C O N S T R UÇÃ O
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ANEXO 8: MODELO DA MINUTA DE LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE GUARAPUAVA

LEI Nº___ DE ____________ DE 2011
POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Súmula: Dispõe sobre a Política Municipal de
Habitação de Guarapuava.
O Prefeito Municipal de Guarapuava.
Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná APROVOU, e eu, Prefeito Municipal no
uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte lei.

Art.1º Esta lei institui a Política Municipal de Habitação de Guarapuava e o Plano Local de Habitação de

Interesse Social, com fundamentos na Constituição Federal, na Lei Federal 11.124/05 (SNHIS); na
Constituição Estadual; no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/01), Lei Federal 11.977/09, bem como
na Lei Orgânica do município, de modo integrado ao Plano Diretor.

TÍTULO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.2º Esta Política define as ações prioritárias a serem tomadas no setor habitacional de todo o território
municipal e será denominada de Política Municipal de Habitação de Guarapuava – PMHG.

Art.3º A PMHG deverá considerar o setor habitacional do município como um todo, porém com prioridade para

o atendimento das populações de baixa renda, especificamente aquelas objeto do Plano Local de
Habitação de Interesse Social de Guarapuava.

Art.4º As ações da PMHG deverão ser estabelecidas em conjunto com os governos federal e estadual,
iniciativa privada e sociedade civil.

Art.5º A PMHG está vinculada às normas estabelecidas na Lei do Plano Diretor e demais leis que o integram.
Art.6º O Plano Local de Habitação de Interesse Social que fundamenta esta lei, foi aprovado em Conferência
pela sociedade de Guarapuava e deverá estar disponível a todos os interessados no sítio eletrônico
oficial e em arquivo físico da Prefeitura Municipal, bem como nos órgãos responsáveis pela
implementação do referido Plano.
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CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS, DIRETRIZES, OBJETIVOS, COMPONENTES E INSTRUMENTOS
Seção I
Dos Princípios

Art.7º São princípios da Política Municipal de Habitação de Guarapuava:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.

Assegurar direito à moradia digna à população de Guarapuava;
Buscar o cumprimento da função social da propriedade;
Integrar a habitação de interesse social à cidade;
Cumprir a Política Municipal de Habitação (prefeitura, secretarias e sociedade);
Possibilitar a participação da população na formulação do PLHIS e decisões;
Promover a articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as
demais políticas municipais;
Reconhecer as demandas específicas e diferenciadas; e
Criar mecanismos que permitam interromper o ciclo de produção da informalidade.
Seção II
Das Diretrizes

Art.8º São diretrizes da Política Municipal de Habitação de Guarapuava:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Integrar a Política Municipal de Habitação à Política Estadual e Nacional de Habitação;
Criar programas que atendam à população considerando sua diversidade de organização,
situação física e econômica;
Estimular e viabilizar a participação de todos os atores da sociedade (instituições públicas,
privadas e de ensino e sociedade civil organizada) na formulação e implementação da Política
Municipal de Habitação;
Considerar os instrumentos definidos no Estatuto da Cidade para sustentar o Fundo Municipal
de Habitação;
Estabelecer um sistema de informações que defina indicadores e identifique as demandas
habitacionais;
Viabilizar o processo de aquisição de terras pelo poder público municipal;
Otimizar a infraestrutura instalada;
Rentabilizar o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) para auxílio na
implementação e articulação de recursos próprios e dos governos estadual e federal;
Flexibilizar parâmetros de ocupação para empreendimentos de interesse social de forma a
facilitar a aprovação de projetos públicos e privados;
Monitorar e avaliar o cumprimento e os resultados dos programas e ações do PLHIS de
Guarapuava;
Fiscalizar as áreas para evitar novas ocupações indevidas;
Estimular a participação das famílias, associações e cooperativas na produção de moradias;
Buscar recursos para compra de imóveis;
Estabelecer um sistema de informações que defina indicadores e identifique as demandas
habitacionais;
Estimular a participação das famílias, associações e cooperativas na produção de habitações;
Dar apoio social aos programas.
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Seção III
Dos Objetivos

Art.9º São objetivos da Política Municipal de Habitação de Guarapuava:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Redução do índice de necessidades habitacionais, compreendendo a produção de novas
moradias e lotes urbanizados e melhorias nas habitações no município de Guarapuava;
Regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários, qualificando estas áreas,
urbanizando-as e integrando-as à cidade;
Regularização de loteamentos irregulares;
Realocação de famílias assentadas em áreas de preservação permanente e áreas de risco,
recuperando sua qualidade ambiental e proporcionando maior segurança às famílias;
Estruturação da Administração Pública de meios e recursos para promover a produção de
moradia e lotes urbanizados com vistas a atender a demanda habitacional do município;
Conter o aumento das ocupações irregulares e do adensamento populacional nas áreas de
proteção de manancial e de áreas de preservação permanente;
Ampliação da oferta de subsídios públicos e incentivos fiscais para a regularização fundiária e
produção de moradias;
Apoio social aos programas habitacionais, visando cumprir a Lei Federal nº 11.888/2008;
Cumprimento do PLHIS de Guarapuava

Seção IV
Dos Componentes
Art. 10. São principais componentes da Política Municipal de Habitação de Guarapuava:
I.
II.
III.

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) de Guarapuava;
O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social;
O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Parágrafo Único. Poderá o Município criar novos componentes para atender as necessidades que
surgirem durante a implantação desta PMHG.
Seção V
Dos Instrumentos
Art. 11. Os instrumentos que poderão dar suporte à PMHG e ser utilizados pelo poder público municipal são:
I. Diretrizes orçamentárias e orçamento anual: dotação orçamentária específica para o setor
habitacional;
II. Desapropriação: transferência das áreas particulares ao domínio público mediante pagamento,
para a produção ou regularização de habitações de interesse social;
III. Usucapião especial de imóvel urbano: conversão do direito de posse da população que ocupa
uma determinada área urbana em função do tempo de permanência;
IV. Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios: cumprir a função social da propriedade,
seja parcelando, edificando ou mesmo dando uso, a propriedades urbanas através de cobrança
incremental e progressiva ao longo do tempo de imposto territorial urbano – IPTU progressivo no
tempo;
V. Direito de superfície: conceder o direito ao uso de uma área, sem transferir a propriedade da
mesma;
VI. Direito de preempção: estabelecer a preferência de compra por parte do poder público sobre
uma determinada propriedade previamente demarcada em lei específica;
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VII. Outorga onerosa do direito de construir: permitir construção acima do coeficiente de
aproveitamento básico permitido para uma determinada zona, através de contrapartida financeira
ou mesmo fundiária do beneficiário segundo regulamentação em lei específica;
VIII. Operações Urbanas Consorciadas: conjunto de intervenções e medidas, definidas em lei
municipal, coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participação dos proprietários,
moradores, usuários permanentes e investidores privados, com a finalidade de preservação,
recuperação ou transformação de áreas urbanas com características singulares;
IX. Concessão do direito real de uso: assegurar a permanência dos ocupantes sem repassar o
título de propriedade, instrumento este que pode ser aplicado em áreas públicas ou particulares,
de forma gratuita ou onerosa e devidamente registrada em cartório;
X. Concessão especial de uso para fins de moradia: assegurar a permanência de população de
baixa renda que se encontra ocupando áreas públicas onde não é possível a concessão de
propriedade; realizado através de contrato gratuito entre o poder público e os ocupantes,
devidamente registrado em cartório;
XI. Zona Especial de Interesse Social – ZEIS: demarcação de áreas destinadas à regularização de
parcelamentos irregulares ou clandestinos ou previsão de maior aproveitamento de uma área
com menor custo para a produção de novas habitações de interesse social através da
flexibilização dos parâmetros urbanísticos e exigências legais;
XII. Estudo de impacto de vizinhança – EIV: avaliação do grau de impactos, positivos ou negativos,
que determinado tipo de uso pode causar na área de entorno, bem como nas infraestruturas e
serviços públicos existentes na área de influência onde venha a se instalar;
XIII. Conselhos municipais: utilização das estruturas dos conselhos municipais com competências
afins ao uso e ocupação do solo, principalmente o CGFMHIS, como estância para o
acompanhamento e fiscalização da política municipal de habitação, assim como para discussões
e decisões às ações pertinentes ao setor habitacional;
XIV. Gestão participativa: promoção da participação popular frente às questões de planejamento
habitacional, bem como às de regularização fundiária, assegurando a presença da população na
Comissão de Urbanização e Legalização dos planos específicos de regularização;
XV. Demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito da
regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado,
definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus
ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses;
XVI. Legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de
posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo
e natureza da posse.
CAPÍTULO III
DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL
Art. 12. Para os fins desta lei e em acordo com o Plano Diretor de Guarapuava, as ZEIS são porções do
território municipal destinadas principalmente a:
I.
Consolidação de ocupações existentes e utilização de programas de regularização
fundiária e urbanística;
II.
Manutenção de habitação de baixa renda e de interesse social, sem a remoção dos
moradores;
III.
Aproveitamento de áreas com predominância de terrenos ou edificações subutilizados,
dotadas de infraestrutura, serviços urbanos e oferta de empregos;
IV.
Aproveitamento de áreas que estejam recebendo investimentos para infra-estrutura,
serviços urbanos e ofertas de empregos;
V.
Recuperação urbanística e ambiental;
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VI.
VII.

Destinação de áreas de interesse público, expresso por meio desta lei, na promoção ou
ampliação do uso por Habitação de Interesse Social – HIS ou de Habitação do Mercado
Popular – HMP;
Melhoria das condições habitacionais da população;

Art. 13. Legislação específica deverá regulamentar o instrumento das ZEIS e indicar as áreas onde deverá ser
aplicado.
Seção I
Dos Vazios Urbanos Potenciais
Art. 14. Para os vazios urbanos existentes, deverá ser incentivado seu aproveitamento para a produção de lotes
e moradias prioritariamente destinados à população de baixa renda, principalmente aqueles localizados
em áreas com infraestrutura instalada.
Art. 15. O município deverá proceder da seguinte forma com relação aos vazios urbanos potenciais:
I.
II.
III.

Identificar a titularidade da propriedade;
Contatar o proprietário e verificar o interesse em vender, doar, permutar, dentre outros que se
fizerem necessários;
Aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, quando necessário.

Parágrafo único. Visando a viabilização de empreendimentos de interesse social, a Prefeitura Municipal deverá
providenciar a formação de estoque de áreas para a produção de lotes e novas habitações.
CAPÍTULO IV
DAS AÇÕES CONDICIONANTES

Art. 16. Ficam definidas as seguintes ações condicionantes para impulsionar a execução dos
programas habitacionais:
I.
II.
III.
IV.

Implementação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e seu Conselho Gestor;
Cadastro, Atualização de Dados e Recadastramento Habitacional;
Formação de estoque de áreas;
Utilização dos Instrumentos da Política Urbana previstos no Plano Diretor de Guarapuava e no
Estatuto da Cidade;
V. Fortalecimento do órgão gestor da Política Municipal de Habitação;
VI. Ampliação da Infraestrutura e Saneamento;
VII. Estabelecimento da Recuperação Ambiental.
CAPÍTULO V
DOS PROGRAMAS E AÇÕES HABITACIONAIS
Art. 17. Ficam definidos os seguintes programas do Plano Local de Habitação de Interesse Social de
Guarapuava:
VIII. Programa de Realocação de Famílias em Áreas de Risco e Áreas de Preservação Permanente;
IX. Programa de Produção de Moradias e seus subprogramas;
X. Programa de Urbanização de Assentamentos Precários;
XI. Programa de Melhorias na Habitação;
XII. Programa de Regularização Fundiária;
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XIII. Programa de Assistência Técnica;
XIV. Programa de Desenvolvimento Institucional.
§ 1º. Alguns dos setores terão programas e ações emergenciais, de acordo com o Plano Local de
Habitação de Interesse Social de Guarapuava.
§ 2º. Os objetivos, os detalhamentos e as ações dos programas se encontram no PLHIS de
Guarapuava, em seu Plano de Ações.
Art. 18. Quando necessário poderão ser criados outros programas ou mesmo excluídos aqueles cujos objetivos
já foram alcançados, desde que aprovados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de
Interesse Social de Guarapuava.
Art. 19. A realocação das famílias instaladas em áreas de preservação permanente (APP) poderá ser embasada
na Resolução CONAMA nº 369/06, com parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente, após estudo
específico da área e aprovação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social.
CAPÍTULO VI
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 20. O Município deverá implantar um Sistema de Monitoramento e Avaliação para cada programa
implantado, para que se possa avaliar seu foco de atuação e as ações do município com relação a sua
Política Habitacional.
Parágrafo único. Ao longo do monitoramento e avaliação, por meio dos indicadores, quando
necessário serão aplicadas medidas corretivas para os problemas apresentados na implementação dos
Programas e mesmo a criação de novos programas ou extinção daqueles cujas metas já foram
atingidas.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Para a implantação de novos parcelamentos deverão ser cumpridos todos os requisitos constantes da
Lei de Parcelamento do solo Urbano do Município de Guarapuava.
Art. 22. Esta Lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema
Nacional de Habitação, bem como com o Plano Diretor.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, ____de _________________ de 2011.

____________________
PREFEITO MUNICIPAL
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