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1. INTRODUÇÃO 

A elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) do Município 

de São Bento do Sul / SC foi realizada conforme o previsto na Lei n° 11.124 de 16 de Junho de 

2005. 

O PMHIS tem como objetivo geral orientar o planejamento local do setor habitacional, 

especialmente de interesse social, propiciando condições para o conhecimento da situação atual e 

para o estabelecimento de diretrizes, programas, metas e instrumentos de ação de curto, médio e 

longo prazo. Este conjunto resulta na Política Municipal de Habitação de Interesse Social. Esta 

política tem como objetivo geral viabilizar o acesso regularizado a terra, habitação, e 

infraestrutura, aos equipamentos e serviços urbanos, promovendo condições dignas de moradia e 

o cumprimento da função social da propriedade. 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social tem sua origem no Projeto de Lei 

2.710/92, de iniciativa popular, que deu origem a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005 que foi 

regulamentada através do Decreto nº 5.796, de 06 de junho de 2006 atendendo assim, as 

expectativas dos movimentos sociais de moradia, além de estabelecer o Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social – FNHIS e instituir o Conselho Gestor do FNHIS. 

O SNHIS tem por objetivo oportunizar o acesso a terra urbanizada, habitação digna e 

sustentável à população de menor renda, bem como articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar 

a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor habitacional. 

O Fundo, que é vinculado ao Sistema tem como objetivo somar todos os recursos para 

ações em habitação, nos três níveis de governo, e direcioná-los para o atendimento às famílias de 

baixa renda. Estes investimentos e subsídios tem a finalidade de promover o implemento das 

políticas e programas para viabilizar o acesso à habitação voltada à população de menor renda. 

Esta lei, também, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

interessados em habilitar-se a receber recursos federais para habitação de interesse social, terão 

de firmar o Termo de Adesão ao SNHIS, constituir o Fundo Habitacional de Interesse Social, criar 

o Conselho Gestor do Fundo e elaborar o Plano Municipal Habitacional de Interesse Social. 

A União, através do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social, editou 

as Resoluções n. 2, n. 7 n. 15 e n. 24, que dispõem sobre o termo de adesão ao SNHIS, 

estipulando o prazo de 31 de dezembro de 2010, para que os Municípios elaborem e aprovem o 

seu Plano Habitacional de Interesse Social para então compor o Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social e habilitar-se a buscar recursos junto ao Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS). 

As atividades de elaboração do PMHIS foram desenvolvidas em quatro etapas: 

I. Desenvolvimento da metodologia de trabalho; 

II. Elaboração do diagnóstico do setor habitacional de interesse social; 
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III. Elaboração das estratégias de ação; 

IV. Relatório final do PMHIS. 

Este relatório corresponde a Etapa IV – Relatório Final do PMHIS, sendo documento que 

consolida as atividades de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de 

São Bento do Sul e expressa a Política Local de Habitação de Interesse Social. 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de São Bento do Sul é um 

instrumento de avaliação da política habitacional vigente do Município a fim de melhorar os 

programas existentes, estabelecer ações necessárias, identificar fontes de recursos e traçar linhas 

programáticas, buscando atender as carências habitacionais das famílias de menor renda.  

Como orientação e direcionamento do desenvolvimento dos trabalhos do PMHIS foram 

consideradas as seguintes premissas: 

a) abranger o município como um todo, incluindo áreas urbanas e rurais; 

b) ter a habitação de interesse social como foco principal; 

c) ser uma atividade participativa; 

d) identificar programas, agentes e recursos públicos e privados envolvidos e a envolver; 

e) serem suas ações componentes de curto, médio e longo prazo (15 anos). 

Considerando esta ultima premissa a vigência do Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social compreenderá o período de 2011 a 2025. 

A participação da comunidade na elaboração do plano objetiva também qualificar o 

atendimento à população de baixa renda, com vistas à emancipação do indivíduo, potencializando 

a inclusão social, incentivando a gestão democrática e participativa com a adoção de 

procedimentos decisórios transparentes. 

O PMHIS foi realizado a partir dos seguintes princípios que norteiam a atuação do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social: 

a) compatibilidade e integração com as políticas habitacionais de âmbito federal e 

estadual, bem como com as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, 

ambientais e de inclusão social; 

b) moradia digna como direito e vetor de inclusão social; 

c) democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos 

decisórios; 

d) função social da propriedade urbana visando garantir a atuação direcionada, a coibir a 

especulação imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade. 
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2. DIAGNÓSTICO HABITACIONAL 

2.1 CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

Iniciada na segunda metade do século XIX, a colonização de São Bento do Sul teve seus 

primeiros habitantes oriundos da Áustria, Bavária, Prússia, Polônia, Saxônia, Tchecoslováquia e 

Brasil.  

No século XIX, a Companhia Colonizadora Hanseática com sede em Hamburgo, mesmo 

não mais possuindo terras na região da então, Colônia Dona Francisca (hoje Joinville), continuava 

a embarcar colonos para a região. O número de alojados no rancho da Companhia aqui no Brasil 

aumentava sem que houvesse terras para eles. 

No dia 18 de Junho de 1873, o Transatlântico “Sansimbar” partiu das divisas da Boêmia 

(parte da histórica Austro-Baviera), com cinco famílias. Ancorou nas proximidades de uma ilha ao 

largo do porto de São Francisco, em Santa Catarina, em 07 de Setembro de 1873. 

Neste mesmo mês, um pequeno grupo de homens subiu a Serra Geral a pé em direção 

ao planalto, com mantimentos e ferramentas no lombo de mulas. Após dois dias de caminhada, 

chegaram às margens do Riacho São Bento. Ali construíram o primeiro rancho e de lá partiram 

para abrir os primeiros caminhos na mata. 

No dia 23 de Setembro de 1873, os primeiros colonizadores receberam os títulos de 

propriedade dos primeiros 64 lotes demarcados. No dia seguinte, iniciaram a derrubada da mata e 

a demarcação de outros 79 lotes. 

Em 1876, pela Lei Provincial n.º 801, de 06 de Abril, foi criado o distrito de São Bento. O 

povoado é elevado à categoria de Vila São Bento, em 16 de Junho de 1882. A Lei Provincial n.º 

1.030, de 21 de Maio de 1883, criou o município de São Bento, instalado no dia 30 de Janeiro do 

ano seguinte (1884).  

O Decreto Lei Estadual n.º 941, de 30 de Dezembro de 1943, por ocasião do movimento 

de nacionalização, durante a 2ª Guerra Mundial, muda a denominação do município para Serra 

Alta. Terminada a Guerra, o município recebeu o nome de São Bento do Sul, pelo Decreto Lei n.º 

247, de 30 de Dezembro de 1948. 

São Bento do Sul descobriu na transformação da madeira sua vocação. Antes das 

indústrias vieram as serrarias, carpintarias, tamancarias e marcenarias. As rodas d'água e tração 

animal moviam serras e tupias. Da iniciativa do pequeno agricultor em montar sua fábrica 

artesanal, São Bento do Sul começou a delinear seu futuro. Hoje, o município é a Capital Nacional 

dos Móveis e se destaca nos setores cerâmico, plástico, metalúrgico, fiação e tecelagem.  

Originaram-se de São Bento do Sul os municípios de Campo Alegre em 1896 e Rio 

Negrinho em 1953. 
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2.1.1 REGIÃO 

Com área de 496 km², o município de São Bento do Sul localiza-se ao norte do Estado de 

Santa Catarina, na região Alto Vale do Rio Negro (figura 1.2), tendo como coordenadas: 

latitude 26° 14’ 49” S , 

longitude 49° 22’ 48” O.  

Limita-se ao norte com os municípios de Campo Alegre e Piên (PR), ao leste com os 

municípios de Jaraguá do Sul e Corupá, ao sul com o município de Corupá e ao oeste com o 

município de Rio Negrinho. 

2.1.1.2 SISTEMA VIÁRIO REGIONAL 

A estrada de rodagem Dona Francisca foi a principal via de acesso a São Bento do Sul 

ao longo do tempo, mantendo até os dias atuais a sua importância. Com o sentido leste-oeste, o 

sistema formatado pela SC-301 e apela BR-280 liga a cidade de São Bento do Sul com a BR-116 

e BR-101 (figura 2.1). 

A BR-116 possibilita ao norte o acesso ao Paraná, São Paulo e ao restante do país; e ao 

sul com o Rio Grande do Sul e com os países da bacia do Rio da Prata. Já a BR-101 possibilita ao 

norte o acesso ao Paraná, São Paulo e ao litoral brasileiro; e ao sul com Florianópolis e Porto 

Alegre. O conjunto formado pela SC-420 e PR-281 também possibilita o acesso ao Paraná, São 

Paulo e ao restante do país. 

 

FIGURA 2.1 – SISTEMA VIÁRIO REGIONAL 
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2.1.1.3 ENTORNO REGIONAL  

O município de São Bento do Sul é integrante das três seguintes regiões:  

a) Microrregião de São Bento (figura 2.2), conforme divisão territorial do IBGE; 

b) SDR - Mafra, divisão de Santa Catarina da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional (figura 2.3); 

c) Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina (figura 2.4). 

Fazendo a interação deste conjunto de municípios com o sistema viário regional, verifica-

se que os dois eixos viários federais (BRs 116 e 101), com sentido norte-sul, agrupam municípios 

que pertencem, respectivamente, a  SDR – Mafra e AMUNESC, enquanto  o conjunto viário SC-

301 e BR-280, com sentido leste-oeste que une as duas rodovias federais, formata a Microrregião 

de São Bento. 

Desta forma, optou-se por estabelecer um novo entorno regional analítico, denominado 

Microrregião de Análise Habitacional de São Bento do Sul, do qual participam os municípios 

limítrofes de Rio Negrinho e os componentes da Microrregião de São Bento (figura 2.5), excluindo-

se o município de Piên no estado do Paraná. 

 

FIGURA 2.2 – MICRORREGIÃO DE ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL – SC 
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FIGURA 2.3 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SDR 

MAFRA 

 

 

FIGURA 2.4 – MUNICÍPIOS COMPONENTES DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO 

NORDESTE DE SANTA CATARINA (AMUNESC) 
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FIGURA 2.5 – MICRORREGIÃO DE ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL – SC 

 

São Bento do Sul tem o segundo maior contingente populacional total (72.548 habitantes) 

e o segundo urbano (69.902 habitantes) da sua Microrregião de Análise Habitacional (tabela 2.1). 

São Bento do Sul e Jaraguá do Sul somam uma população total de 202.521 habitantes, que 

representa 75,56% do total da sua Microrregião de Análise Habitacional. 

 Quanto a taxa de urbanização (tabela 2.1 e gráficos 2.1 e 2.2), três grupos de municípios 

são evidenciados.  

 

TABELA 2.1 - PESO POPULACIONAL E TAXA DE URBANIZAÇÃO DA 

MICRORREGIÃO DE ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL 

Município 
População 

Taxa de Urbanização 
Urbano Total 

Campo Alegre 6.657 11.391 58,44 

Corupá 8.727 11.847 73,66 

Rio Negrinho 37.947 42.237 89,84 

São Bento do Sul 69.902 72.548 96,35 

Jaraguá do Sul 121.114 129.973 93,18 

TOTAL 244.347 267.996 91,17 

                            Fonte: IBGE 
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GRÁFICO 2. 1 – RANK-SIZE REGIONAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE 

ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL – SC 

 

 

GRÁFICO 2. 2 – TAXA DE URBANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE 

ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL - SC 

 

Na análise do IDH de cada um dos municípios da Microrregião de Análise Habitacional 
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nos anos de 1991 e 2000, constata-se que no primeiro ano todos estavam classificados como de 

médio desenvolvimento.  Já no ano 2000 três municípios (Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e 

Corupá) classificavam-se como de alto desenvolvimento. Todos os municípios analisados 

aumentaram seu IDH. São Bento do Sul e Campo Alegre tiveram 0,079 pontos percentuais de 

aumento, os maiores índices de crescimento. No entanto, São Bento do Sul figura como segundo 

lugar e Campo Alegre como último lugar entre os municípios da Microrregião de Análise (tabela 

2.2). 

TABELA 2.2 - IDH DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DE ANÁLISE DE SÃO BENTO DO SUL 

Municípios 1991 2000 

Campo Alegre  0,693 0,772 

Rio Negrinho 0,724 0,789 

Corupá 0,748 0,818 

São Bento do Sul 0,759 0,838 

Jaraguá do Sul 0,790 0,850 

                                                                                                                             Fonte: IBGE 

 

2.1.2 DEMOGRAFIA 

 

2.1.2.1 EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA 

O comportamento demográfico do município de São Bento do Sul manteve 

algumas tendências constantes ao longo do período (tabela 2.3 e gráfico 2.3). Sua 

população total oscilou entre 16.656 e 72.548 habitantes. A população rural sofreu um 

permanente decréscimo (exceto pelos anos 1980/1991) e a população urbana cresceu 

continuamente. 

De 1970 a 1980 a população total teve um acréscimo de 18.550 habitantes, resultado de 

um aumento da população urbana na ordem de 22.140 moradores e de um decréscimo de 3.590 

habitantes rurais (tabela 2.3 e gráfico 2.4). Este desempenho fez com que a taxa de urbanização 

passasse de 56,76% para 89,74% (tabela 2.3). O crescimento da população urbana de 1970 a 

1980 foi o maior do período analisado. 

De 1980 até 1991 a população total teve um acréscimo de 15.122 habitantes, resultado 

do crescimento da população urbana de 13.509 habitantes e do aumento da população moradora 

do meio rural em 1.613 habitantes, fato este que contrariou a tendência geral. Este fenômeno 
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resultou em um pequeno decréscimo da taxa de urbanização, que passou 89,74% para 89,61%. 

No período 1991 a 2000, houve uma diminuição de 1.614 habitantes rurais e um 

crescimento de 16.723 moradores no contingente urbano, ocasionando um acréscimo na 

população total de 15.109 habitantes. A taxa de urbanização continuou a crescer, passando de 

89,61% para 94,48%. 

A tendência se manteve de 2000 a 2007. Uma diminuição de 965 habitantes rurais, aliada 

a um crescimento de 8.076 moradores no contingente urbano, ocasionou um acréscimo de 7.111 

habitantes. A taxa de urbanização continuou a crescer, passando de 94,48% para 96,35%. 

 

TABELA 2.3 – VARIAÇÃO DEMOGRÁFICA E TAXA DE URBANIZAÇÃO DE SÃO BENTO 

DO SUL 

POPULAÇÃO 1970 1980 1991 2000 2007 

Urbana 9.454 31.594 45.103 61.826 69.902 

Rural 7.202 3.612 5.225 3.611 2.646 

Total 16.656 35.206 50.328 65.437 72.548 

TAXA DE URBANIZAÇÃO 56,76 89,74 89,61 94,48 96,35 

                                Fonte: IBGE 

 

 

GRÁFICO 2. 3 – VARIAÇÃO DEMOGRÁFICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – 

SC 
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GRÁFICO 2. 4 – TAXA DE URBANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – 

SC 

2.1.2.2 CARACTERÍSTICAS SÓCIOECONÔMICAS 

A análise do perfil demográfico objetiva estabelecer as características sócioeconômicas 

da população e as transformações que se sucederam ao longo do tempo, buscando juntamente 

com a análise da evolução demográfica, verificar como os eventuais processos de mudança da 

sociedade influenciam a demanda habitacional, quantitativamente e qualitativamente. 

Para a análise demográfica por faixa etária, a população foi classificada em quatro 

segmentos diferenciados (tabela 2.4): 

a) crianças e adolescentes (0 a 14 anos), 

b) jovens (15 a 24 anos), 

c) adultos (25 a 59 anos), 

d) idosos (60 anos ou mais). 

 

Em 1970 o município se caracterizava por ter uma população predominante de crianças e 

adolescentes (39,08%). Ao longo do período anterior ao ano de 2007, houve um declínio desse 

contingente, que passou a representar 24,91% do total populacional, o que significa uma 

diminuição de 14,17% entre os dois índices.  

O grupo etário classificado como jovens decresceu também, embora não de forma tão 

acentuada como o anterior, passando de 20,71% em 1970 para 18,97% em 2000. 

Já o segmento dos adultos passou de 34,77% para 48,89%, saltando de pouco mais de 
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um terço da população para quase metade do total em 37 anos.  

As faixas etárias iguais ou superiores a 60 anos passaram de um percentual de 5,48 em 

1970 para 7,21% em 2007, significando um acréscimo de 1,73%, a menor variação entre os 

segmentos analisados. 

Pode-se inferir como principal causa desse comportamento demográfico a diminuição na 

taxa de natalidade e o consequente envelhecimento da população. 

Além disto, nesta análise dois fenômenos populacionais dinâmicos opostos nas faixas 

etárias, mas complementares na tendência demográfica são ressaltados (gráfico 2.5).  

O primeiro refere-se à diminuição do contingente populacional entre 0 e 24 anos, 

somatório do segmento das crianças e adolescentes com o segmento dos jovens, que de 59,79% 

da população passou a 43,88% do total, o que significa que em 1970 três em cada cinco 

habitantes de São Bento do Sul tinham menos de 25 anos, e que em 2007 este quadro se 

inverteu, pois neste ano três em cada cinco habitantes tinham 25 anos ou mais. 

O segundo expressa que as faixas etárias iguais ou superiores a 60 anos aumentaram 

seu percentual no período analisado, passando de um quadro em 1970, no qual 1 em cada 18 

habitantes estava neste segmento, para um outro em 2007 em que 1 em cada 14 eram 

classificados como idosos. 

Estes fenômenos permitem propor algumas hipóteses que devem ser analisadas 

posteriormente no acompanhamento da implantação do PMHIS. 

a) uma diminuição do número de componentes familiares em virtude da diminuição da 

natalidade e número médio de nascimentos por mulher; 

b) um aumento na longevidade. 

 

Disto decorrem alguns condicionantes à implantação da Política Habitacional de Interes-

se Social: 

a) diminuição da área necessária das habitações ou do número de cômodos de cada 

uma delas; 

b) maior tempo de permanência do mesmo núcleo familiar no imóvel; 

c) necessidade de adaptação dos partidos arquitetônicos propostos a condição de 

ocupação por faixas etárias com maior idade, demandando uma acessibilidade 

diferenciada (térrea), circulações e banheiros adaptados. 
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TABELA 2.4 - POPULAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, SEGUNDO GRUPOS 

DE IDADE, 1970 E 2007 

  1970 2007 

Crianças e Adolescentes (0 a 14 anos) 39,08 24,91 

Jovens (15 a 24 anos) 20,71 18,97 

Adultos (25 a 59 anos) 34,77 48,89 

Idosos (60 anos ou mais) 5,48 7,21 

              Fonte: IBGE 

 

 

GRÁFICO 2. 5 – POPULAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL, POR FAIXA ETÁRIA, ANOS 

1970 E 2007 

 

O nível de renda nominal familiar mensal foi medido em salários mínimos e categorizado 

em quatro níveis: até 3 salários mínimos, de 3 a 5 salários mínimos, 5 a 10 salários mínimos e 

mais de 10 salários mínimos.  

A utilização desses indicadores na análise das políticas sociais e da oferta habitacional é 

um fator relevante para a melhoria do sistema habitacional local. O município possui 23,04% das 

famílias com renda familiar mensal até 3 salários mínimos (gráfico 2.6), inferior ao da Microrregião 

de São Bento do Sul (27,49%) e ao de Santa Catarina (29,47%). Somando-se este percentual de 

São Bento do Sul com o percentual das famílias com renda familiar de 3 a 5 salários mínimos 

(24,57%), verifica-se que o índice alcançado chega a 47,61%, quase metade das famílias do 

município. Isso acentua a vulnerabilidade dessa população em relação às áreas de interesse 
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social, o que implica numa atenção especial às condições habitacionais deste grande contingente 

populacional. 

 

 

GRÁFICO 2. 6 – PERCENTUAL DAS CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL 

FAMILIAR 

(SALÁRIO MÍNIMO), 2000 

 

Consoante com o quadro de distribuição de renda avaliada anteriormente, os índices de 

indigência e pobreza também mostram uma ampliação do problema da distribuição de renda no 

município de São Bento do Sul (tabela 2.5 e gráfico 2.7). Observa-se que houve um aumento 

considerável na intensidade da indigência entre 1991 e 2000, passando de 35,69% para 53,76%. 

Neste cenário observa-se que o município não atingiu a meta de redução da indigência. 

No que se refere aos parâmetros de intensidade de pobreza, o município apresentou 

igualmente um ligeiro aumento, passando de 33,80% para 33,96%. Por isto, a necessidade de 

discussões sobre o crescimento e desenvolvimento da qualidade de vida do município deve 

permear a implantação do PMHIS ao longo do tempo. 
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TABELA 2.5 - INDICADORES DE POBREZA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO 

DO SUL - SC 

  1991 2000 

Percentual de indigentes 3,47% 2,91% 

Percentual de crianças indigentes 4,58% 4,99% 

Intensidade de indigência 35,69% 53,76% 

Percentual de pobres 15,10% 10,84% 

Percentual de crianças pobres 20,28% 17,37% 

Intensidade da pobreza 33,80% 33,96% 

                 Fonte: IBGE 

 

 

GRÁFICO 2. 7 – INDICADORES DE POBREZA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

– SC 

 

Em função do IDH, os municípios podem ser classificados pelos seus índices em três 

grupos: baixo desenvolvimento (índices até 0,499), médio desenvolvimento (entre 0,500 e 0,799) 

e alto desenvolvimento (maiores ou iguais a 0,800). 

Considerando-se os anos 1991 a 2000 e os setores formadores do IDH, todos os índices 

tiveram um aumento, especialmente o setor educacional que já se apresentava como de alto 

desenvolvimento e teve um acréscimo de 0,094 (tabela 2.6 e gráfico 2.8). A longevidade teve um 

aumento de 0,086 e ultrapassou o patamar de 0,8, passando a ser classificada como de alto 

desenvolvimento humano. Já a renda teve o menor desempenho com um aumento de 0,059 

influenciando negativamente o IDH do município. 
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TABELA 2.6 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 

HUMANO 

IDH 1991 2000 

Educação 0,835 0,929 

Longevidade 0,762 0,848 

Renda 0,679 0,738 

Municipal 0,759 0,838 

                  Fonte: IBGE 

 

 

GRÁFICO 2. 8 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL – SC 

2.1.2.3 TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS 

O comportamento da evolução demográfica do município de São Bento do Sul manteve 

algumas tendências ao longo do período (1970-2007), tendo sua população total oscilado entre 

16.656 e 72.548 habitantes. 

A população rural diminuiu, passando de 7.202 para 2.646 e a população urbana cresceu 

constantemente ao longo do período, aumentando de 9.454 para 69.902 habitantes. 

A partir destas constatações e da análise demográfica realizada, o quadro tendencial do 

crescimento populacional do município de São Bento do Sul pode ser explicitado em quatro 

movimentos diferenciados, mas complementares entre si, que vão influenciar as necessidades 

futuras de habitações de interesse social e que caracterizarão a demanda demográfica: 
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a) a população rural tende a continuar seu processo de diminuição, tornando a densi-

dade demográfica rural cada vez menor e diminuindo os investimentos em novas habita-

ções neste meio, mantendo, no entanto, uma necessidade de melhorias nas condições 

das moradias existentes; 

b) a população urbana tende a continuar seu ritmo de crescimento, não sendo previsí-

vel uma diminuição de seu ritmo de crescimento, sendo gerada uma demanda de novas 

moradias resultantes não só do crescimento populacional, mas também da diminuição da 

média de habitantes por domicílios; 

c) a população total tende a continuar seu ritmo de crescimento, resultante do cresci-

mento da população urbana, não sendo seu ritmo alterado pela diminuição da população 

rural, já pouco significativa em termos numéricos; 

 

A evolução da população no município sofreu significativas alterações na sua formatação 

por faixa etária entre os anos de 1970 e 2007. Dois fenômenos populacionais dinâmicos opostos 

nas faixas etárias, mas complementares na tendência demográfica foram detectados. 

O primeiro refere-se a diminuição do contingente populacional entre 0 e 24 anos, 

passando de uma proporção em 1970, em que três em cada cinco habitantes de São Bento do Sul 

tinham menos de 25 anos, para um quadro inverso em 2007, onde quase três em cada cinco 

habitantes tinham 25 anos ou mais. 

O segundo expressa que o número de pessoas com mais de 60 anos aumentou seu 

percentual no período analisado, passando de um quadro quem em 1970, 1 em cada 18 

habitantes estava neste segmento, para um outro em 2007 em que 1 a  cada 14 eram 

classificados como idosos. 

Por conta destas alterações na composição da população por faixa etária no período de 

1970 a 2007, com seus reflexos na composição familiar, podem-se caracterizar algumas 

tendências que condicionarão à implantação da Política Habitacional de Interesse Social: 

a) uma diminuição do número de componentes familiares em virtude da diminuição da 

natalidade e número médio de nascimentos por mulher;  

b) um aumento na longevidade. 

 

Quanto ao conjunto das demais características sócioeconômicas analisadas salienta-se 

que: 

a) quase metade das famílias têm rendimentos até 5 salários mínimos, acentuando a 

vulnerabilidade dessa população em relação as áreas de interesse social, o que implica 

numa necessidade de atenção especial às condições habitacionais deste contingente po-

pulacional; 
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b) os índices relativos a indigência aumentaram entre 1991 e 2000, excetuando-se o 

percentual de indigentes que diminuiu de 3,47 para 2,91, sendo que o percentual de po-

bres e de crianças pobres diminuiu  e a intensidade de pobreza  aumentou de 33,8% para 

33,96%;  

c) no intervalo dos anos 2000 e 2006, o IDH do município de São Bento do Sul teve 

seu índice oscilando entre 0,759 e 0,838, de uma forma crescente, passando de médio 

para alto desenvolvimento. 

 

2.1.3 ECONOMIA 
 

2.1.3.1 PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

O Produto Interno Bruto de São Bento do Sul oscilou em relação ao PIB estadual a partir 

de 2002 de 1,553% para 1,340% em 2006, apresentando uma tendência de diminuição na 

participação da economia de Santa Catarina (tabela 2.7). 

 Em números absolutos, o PIB de São bento do Sul cresceu de mais 866 milhões de reais 

em 2002 para mais de 1,248 bilhões em 2006. Este crescimento se apresentou constante ao 

longo do tempo, exceto nos anos 2004/2005, onde sofreu uma perda de mais de 21 milhões 

nesse período. 

 

TABELA 2.7 - COMPARATIVO ENTRE O PRODUTO INTERNO BRUTO DO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO E SANTA CATARINA 

  2002 2003 2004 2005 2006 

São Bento do Sul 866.040,47 1.023.350,38 1.239.688,76 1.217.872,82 1.248.718,27 

Santa Catarina 55.731.862,65 66.848.533,90 77.392.991,28 85.316.275,04 93.173.498,37 

Comparativo em % 1,55394 1,53085 1,60181 1,42748 1,34021 

                                                                                  Fonte: Diretoria de Estatística e Cartografia/SPG e IBGE 

2.1.3.2 PIB PER CAPITA 

O PIB per capita de Santa Catarina manteve uma tendência crescente no período 2000-

2006, enquanto no mesmo espaço temporal o PIB per capita de São Bento do Sul apresentou um 

constante decréscimo, exceto pelos anos 2003/2004 (tabela 2.8).  Desta forma em 2000 o PIB per 

capita de São Bento do Sul que era 132,27% do PIB per capita estadual, manteve uma tendência 

de decréscimo até atingir em 2006 um mínimo de 103,07% do PIB per capita catarinense. 
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TABELA 2.8 - COMPARATIVO ENTRE O PIB PER CAPITA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO 

SUL E SANTA CATARINA 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

São Bento do Sul 10.372 10.686 12.506 14.333 16.903 16.630 16.301 

Santa Catarina 7.841 8.459 9.969 11.764 13.403 14.539 15.814 

Comparativo em % 132,27 126,32 125,44 121,83 126,11 114,82 103,07 

                                                 Fonte: Diretoria de Estatística e Cartografia/SPG, IBGE e Base Planejamento 

2.1.3.3 VALOR ADICIONADO BÁSICO 

A variação do Valor Adicionado Básico no período analisado (2002-2006) apresentou uma 

tendência estável em relação aos setores econômicos (tabela 2.9 e gráfico 2.9). 

O setor agropecuário oscilou de um percentual máximo de 2,03 em 2005 a um mínimo de 

1,37 em 2006. O resultante médio do período foi de 1,77% anual. Quanto ao setor industrial o 

menor valor percentual de participação na economia foi observado em 2005, com 45,02 e o maior 

valor foi encontrado em 2004 com 50,53, resultando em um valor médio de 46,88%.  

Os serviços oscilaram de um mínimo de 48,04% de participação em 2004 até um máximo 

de 52,94% em 2006, obtendo-se um valor médio no período de 51,37% (tabela 2.23 e gráfico 

2.23). 

Considerando-se os percentuais médios do período, verifica-se que os serviços, 

englobando também o comércio representam mais da metade da produção econômica de São 

Bento do Sul. 

 

TABELA 2.9 - PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VAB DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO 

DO SUL - SC 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Agropecuária 2,02% 2,01% 1,43% 2,03% 1,37% 

Indústria 45,05% 46,97% 50,53% 45,02% 46,71% 

Impostos e Serviços 52,92% 51,03% 48,04% 52,94% 51,91% 

                                                                                                                                             Fonte: IBGE 
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GRÁFICO 2. 9 – PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DO VALOR ADICIONADO BÁSICO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – SC 

2.1.3.4 ANÁLISES ESPACIAIS 

As análises espaciais objetivam caracterizar o meio natural e construído do município e 

da cidade que condicionam a organização social e ocupação do espaço. 

2.1.4 MUNICÍPIO 

Emancipado na década de 80, século XIX, o processo de perdas territoriais de São Bento 

do Sul iniciou-se em 1896 com a emancipação de Campo Alegre e concluiu-se em 1953, com o 

desmembramento de Rio Negrinho, o que reduziu seu território para os atuais 492 km².  

O município possui quatro rodovias principais. A SC-301 que corta o município na sua 

porção norte, que faz entroncamento com a BR-280 e em seu outro extremo faz ligação com o 

município de Campo Alegre. Em meio a esta rodovia também existe um entroncamento o qual faz 

ligação com a Rodovia dos Móveis, a qual liga o município ao estado do Paraná e ao norte do 

país. A rodovia atravessa a área urbana no seu sentido leste-oeste. 

Em sentido noroeste–sul encontra-se a BR-280, que secciona a área urbana em sua 

porção noroeste e liga São Bento do Sul aos municípios de Rio Negrinho, ao oeste e ao sul a 

Corupá. Em direção a leste existe uma rodovia estadual de menos fluxo a SCT-280, pavimentada, 

e liga a área urbana a SCT-280 (figura 2.4). 

O território municipal de São Bento do Sul está dividido em duas áreas (figura 2.5), sendo 

urbana e rural. A área urbana com aproximadamente de 79,8 km², localizado na porção norte do 
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município. O acesso as localidades e estradas municipais na sua maioria são pavimentadas.  

Segundo o censo demográfico de 2010 a população rural de São Bento do Sul é de 3.567 

habitantes, o que estabelece uma densidade aproximada do meio rural de 8,65 habitantes por 

quilometro quadrado. 

 

 

FIGURA 2.6 - MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO E SISTEMA VIÁRIO 

2.1.4.1 SÍTIO E CONDIÇÕES NATURAIS 

Muitas cidades vêm conhecendo o fenômeno da crescente urbanização, com isso, as 

populações urbanas vão crescendo continuamente. Este fenômeno vem acarretando uma série de 

transformações na paisagem em geral das regiões. Neste sentido é importante conhecermos o 

ambiente físico e o estado do ambiente onde estamos inseridos, uma vez que o mesmo 

condiciona decisivamente a qualidade de vida das pessoas.  

A Hidrografia do município de São Bento do Sul é constituída pela rede de drenagem 

natural. Existe um sistema integrado da vertente do Interior (Bacia do Prata), através das bacias 

dos Rios Uruguai e Paraná, ocupando uma área aproximada de 60,18 km², equivalente a 63% do 

território estadual. Apresenta rios com longo percurso e várias quedas d’água, contendo 
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importante potencial hidrelétrico. 

Rios do município: Rio Negro (pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Iguaçu), Rio 

Negrinho; Rio Represo; Humboldt; Ano Bom; Mandioca ou Rio das Pacas; Bomplant; Rio 

Vermelho Estação; Rio Vermelho Povoado; Antinha; Rio Banhados; Campininhas; Dos Bugres; 

Natal e Natal dos fundos; Rio Braço Esquerdo. 

No que diz respeito ao relevo, verifica-se a ocorrência de: Planícies e Planícies Fluviais: 

são terrenos baixos e planos que acompanham o curso dos rios, são inundadas em alguns 

períodos e muito utilizadas por lavouras; Serras do Leste Catarinense: predomínio em São Bento 

do Sul e sua principal característica é dada pela sequência de montanhas e vales profundos. O 

trecho da Serra possui uma diferença de cotas de altitude de 600m; Patamar de Mafra: relevo de 

colinas com pequena diferença de cotas de altitude, formando uma superfície quase plana e 

altitude média de aproximadamente 650m; Planalto de São Bento do Sul: ocorre entre as 

unidades da Serra do Mar e o Patamar de Mafra. Apresenta-se em formas de colinas, entre 850 e 

950m acima do nível do mar. 

Quanto ao clima, segundo Köppen, o município é classificado segundo o predomínio do 

clima Mesotérmico Úmido com verões frescos (Cfb), onde C significa Mesotérmico, já que as 

temperaturas médias do mês mais frio estão abaixo de 18ºC e acima de 3ºC; f significa tipo úmido, 

sem estação seca definida, pois não há índices pluviométricos inferiores a 60mm mensais; e b 

significa verão fresco, nas áreas mais elevadas do planalto. 

No que diz respeito à vegetação, em São Bento do Sul encontramos: 

 Vegetação natural primária: constituída pela Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucária) a 

qual influencia no clima mais ameno, onde se encontram formações tropicais e temperadas, 

formando a Floresta de Araucária; Estepe (Campos do Planalto): formados de grande quantidade 

de espécies de gramíneas. Ainda ocorrem espaçadamente, as chamadas Florestas de Galeria 

(faixas de vegetação arbórea e densa nas margens dos rios) e os capões de mata (agrupamento 

de vegetais arbóreos densos localizados nas partes mais úmidas e de solos mais profundos).  

 Vegetação Natural Secundária: associações florais que nascem sobre o solo explorado, 

depois da retirada total ou significativa da vegetação primária existente. Atualmente a vegetação 

secundária predomina na região da Floresta Ombrófila Mista. 

 

A geologia do município pode ser classificada em quatro domínios:  

 Cobertura Sedimentar Gondwânica: tem predomínio em São Bento do Sul. Este grupo é 

composto pelas formações da Serra Geral, Formação Botucatu e pela Formação Pirambóia.  

 Cobertura Sedimentar Quaternária: encontrada no vale do Rio Negro. 

 Embasamento Cristalino: composto por Granitos da Serra do Mar. 

 Cobertura Vulcano-Sedimentares Eo-Paleozóicas: predomínio de rochas sedimentares, 
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encontrado na divisa com Campo Alegre. 

Quanto a geomorfologia, São Bento do Sul está inserido na Cobertura Sedimentar 

Quaternária (constituído em sua maioria por depósitos inconsolidados distribuídos nos vales dos 

principais cursos d’água); Embasamento Cristalino: engloba o conjunto de rochas mais antigas do 

Estado; Cobertura Vulcano-Sedimentar Eo-Paleozóicas: predomínio de rochas sedimentares com 

metamorfismo incipiente, com poucos dobramentos). 

No que diz respeito aos solos do município de São Bento do Sul, há o predomínio de: 

Cambissolo Bruno Húmico, Cambissolo Bruno, Cambissolo e Cambissolo Húmico – São solos 

com menor profundidade (0,5 a 1,5m), ainda em processo de desenvolvimento e com material de 

origem na massa do solo. Possuem fertilidade natural muito variável e são utilizados para o plantio 

de milho, feijão e outros, bem como para pastagem e silvicultura; Podzólicos Vermelho-Amarelo – 

São solos profundos (1,0 a 2,0 m) e bem drenados. Necessitam de cuidados para evitar a erosão 

quando utilizados, por estarem em área de relevo ondulado e forte ondulado. Possuem fertilidade 

natural baixa e são utilizados para pastagem e culturas de subsistência. 

2.1.4.2 CIDADE 

Em 1975 a área urbanizada desenvolvia-se nas quadras próximas a igreja Matriz e centro 

histórico e se estendia em direção noroeste pela Rua Antonio Kaesemodel e ao leste pela rua 

Capitão Ernesto Nunes em direção a Campo Alegre (figura 2.7).  Ao longo do tempo a cidade vem 

se expandindo de forma dispersa ao redor dos morros e vales, ao norte aos redores da Rodovia 

dos Móveis, sentido leste-oeste pela SC-301 (saída para Rio Negrinho e Campo Alegre) e nas 

proximidades da linha, tendo sua área urbana aproximada de 7.982 hectares, como urbana e/ou 

de expansão urbana.  

Os seis principais elementos estruturadores do sistema viário e do processo de expansão 

da cidade de São Bento do Sul são: 

a) BR-280; 

b) SC-301; 

c) Rodovia dos Móveis; 

d) Avenida Argollo / Rua Schramm / Mathias Nossol – Conrado Liebl 

e) Via Férrea 

f) Morros e vegetação nativa 

 

As demais vias principais interligam estas artérias entre si e entre elas e os demais 

espaços urbanos (figura 2.7). 

 Quanto à ocupação do solo atual e a futura expansão da cidade quatro tendências 

principais podem ser observadas: 
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a) ao longo da SC-301 e BR-280, usos industriais, comerciais e serviços em especial 

de apoio ao setor logístico vêm se instalando em consequência da acessibilidade regio-

nal, tendo ainda áreas para a implantação de novos empreendimentos; 

b) verticalização do centro tradicional,o reforço de sua ocupação por usos comerciais 

e de serviços, tendendo a tipologia vertical e estes usos se expandirem nos espaços ad-

jacentes em direção a SC-301, BR-280 e via férrea;  

c) ocupação periférica da malha urbana por conjunto de assentamentos precários lo-

calizados em áreas de risco, de preservação permanente ocupadas irregularmente, como 

também área irregular localizada próxima ao centro da cidade;          

d) expansão horizontal da malha urbana em espaços próximos a atual ocupação com 

prioridade de ocupação dos vazios urbanos, tendo como bloqueios rios, industrias e á-

reas de preservação natural onde é proibido o parcelamento e o uso do solo para fins de 

habitação, comércio, indústria e prestação de serviços, exceto o uso e a exploração des-

tinada a estruturação da área para visitação turística e cultural. 

FIGURA 2.7 – SISTEMA VIÁRIO 
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2.2 SITUAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL 

Com o advento do Estatuto da Cidade e a criação do Ministério das Cidades e do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, um novo quadro institucional surgiu dando 

condições para o planejamento do setor habitacional destinado à população de baixa renda. 

Qualquer ato de planejamento não pode prescindir do conhecimento da realidade onde o mesmo 

se dará. O entendimento da situação do setor habitacional local é fundamental para a formulação 

do PMHIS. O conhecimento das necessidades habitacionais e das capacidades dos atores sociais 

de interagirem frente a problemática habitacional, juntamente com a análise da política 

habitacional vigente, formatam o Diagnóstico e dão condições para a formulação da Estratégia de 

Ação. 

2.2.1 NECESSIDADES HABITACIONAIS 

A análise das necessidades habitacionais teve como fontes de dados secundários as 

informações relativas as pessoas e/ou aos domicílios do Censo Demográfico de 2000 e a 

Contagem Populacional de 2007 realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE e as informações disponibilizadas pelo Poder Executivo Municipal de São Bento do Sul. 

Informações e conceitos utilizados também são oriundos da Fundação João Pinheiro (Déficit 

Habitacional no Brasil, 2000 e 2007). Os dados básicos da situação domiciliar do município de 

São Bento do Sul são referentes ao censo de 2000. 

Para o diagnóstico das necessidades habitacionais com o objetivo de dimensionamento 

da demanda habitacional foram objetos de estudo: 

 o déficit habitacional: representa a necessidade de novas moradias ou a carência de esto-

que habitacional; 

 a inadequação habitacional: refere-se as unidades habitacionais que apresentam carên-

cias, entre os quais identificam-se a carência de infraestrutura, o adensamento excessivo e a ina-

dequação fundiária; 

 a demanda demográfica: que representa a necessidade de construção de novas unidades 

para atender o aumento populacional futuro e os novos arranjos familiares que implicarem em 

uma menor taxa de ocupação de habitantes por domicílio; 

 os assentamentos precários: áreas ocupadas por população de menor renda, moradoras 

de habitações precárias auto-contruídas dispostas de forma desordenada e densa, que necessi-

tam intervenções de melhoria habitacional e complementação de  infraestrutura, e em geral  de-

vem ser objeto de regularização fundiária por ocuparem áreas de propriedade pública ou privada 

não próprias. 

O déficit habitacional, a inadequação habitacional e a demanda demográfica aparecem 
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distribuídas, embora não homogeneamente, no espaço municipal. Já os assentamentos precários 

são distribuídos pontualmente no território. Em diversos casos estes assentamentos estão 

localizados em Áreas de Preservação Permanente ou em áreas de risco, ocasionando conflitos 

ambientais e sociais. 

O déficit e a demanda demográfica determinam a reposição e o incremento do estoque 

de domicílios. A substituição de domicílios rústicos, caracterizados pela utilização em sua 

construção de materiais inapropriados, como por exemplo, sem paredes de alvenaria ou madeira 

aparelhada, determina a construção de novas moradias. Igualmente o atendimento as famílias 

ocupantes de domicílios improvisados e de domicílios com coabitação familiar (famílias 

conviventes secundárias ou ocupantes de cômodos cedidos ou alugados), somados a 

necessidade de novos domicílios decorrente do crescimento populacional, quer seja pelo 

acréscimo de novos indivíduos ou de novas famílias, estabelecem a necessidade de implantação 

de novas unidades habitacionais. 

O chamado déficit qualitativo abrange o conjunto de domicílios em situações 

inadequadas de moradia, que demanda melhorias do ponto de vista urbanístico, de melhorias 

habitacionais e da regularização fundiária com o objetivo de alcançar um padrão mínimo de 

habitabilidade, não necessitando para o seu atendimento de produção de novas unidades 

habitacionais. 

No caso dos assentamentos precários, o conjunto de ações necessárias, a ser definido 

caso a caso, soma a construção de novas unidades, com ou sem remoção, com melhorias 

urbanísticas, habitacionais e regularização fundiária. 

2.2.1.1 DOMICÍLIOS 

O IBGE conceitua como domicílio o local de moradia estruturalmente separado e 

independente, constituído por um ou mais cômodos. Já domicílio particular é a moradia de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas, onde o relacionamento é ditado por laços de parentesco, 

dependência doméstica ou normas de convivência. Domicílio particular permanente é o domicílio 

particular localizado em unidade que se destina a servir de moradia (casa, apartamento e 

cômodo).   

 Os domicílios particulares existentes em um município quanto a sua ocupação 

classificam-se em: 

a) ocupados, 

b) não ocupados. 

 

Os domicílios ocupados são unidades domiciliares que efetivamente se encontravam 

ocupadas na época da pesquisa. 
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Os domicílios não ocupados são subdivididos em: 

a) fechados: unidades domiciliares em que os moradores encontravam-se ausentes 

durante o período de coleta; 

b) uso ocasional: unidades domiciliares que se caracterizam por não estarem ocupa-

dos na época da pesquisa, tendo características de ocupação eventual;  

c) vagos: unidades domiciliares que efetivamente se encontravam desocupadas na 

data de referência da coleta de dados. 

 

Os domicílios fechados e os de uso ocasional não estão computados no estoque de 

domicílios devido a impossibilidade de, por meio dos instrumentos disponíveis, conhecer mais 

sobre a verdadeira situação desses imóveis, tanto em relação à localização quanto as condições 

da edificação e causas de estarem inabitados, levando a Fundação João Pinheiro a desconsiderá-

los na totalização dos imóveis.   

Em números absolutos, o total de domicílios de São Bento do Sul foi de 18.864, sendo 

17.822 classificados como urbanos e 1.042 como rurais (tabelas 2.10 e 2.11). Em relação aos 

domicílios permanentes, verificou-se que 16.750 estavam localizados na área urbana e 960 na 

área rural. O número total de domicílios vagos era de 1.154, sendo 1.072 na área urbana e 82 na 

área rural. 

 

TABELA 2.10 - ESTOQUE DE DOMICÍLIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL - SC (Nº), 2000 

Permanentes Vagos Total  

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

16.750 960 17.710 1.072 82 1.154 17.822 1.042 18.864 

                   Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

TABELA 2.11 - ESTOQUE DE DOMICÍLIOS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL - SC (%), 2000 

Permanentes Vagos Total  

Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

88,80 5,09 93,89 5,68 0,43 6,11 94,48 5,52 100,00 

                 Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

Conforme pode ser observado na tabela 3.3, a média de habitantes por domicílios 

ocupados diminuiu no período de 2000 e 2007, caindo de 3,69 para 3,37, respectivamente.  
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TABELA 3. 1 - MÉDIA DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL - SC 

  2000 2007 

População Total 65.437 72.548 

Domicílios particulares ocupados 17.710 21.504 

Média habitantes/domicílios 3,69 3,37 

                  Fonte: IBGE 

2.2.1.2 DÉFICIT HABITACIONAL 

O déficit habitacional básico é composto pelo somatório das famílias que ocupam 

domicílios
1
 com os seguintes atributos: 

a) rústicos: não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que 

resulta em desconforto para seus moradores e risco de contaminação por doenças. 

b) improvisados: locais destinados a fins não-residenciais, mas que servem de 

moradia.  

c) coabitação familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias que 

vivem junto a outra família em um mesmo domicílio.  

d) cômodo cedido ou alugado: compreende as famílias conviventes secundárias que 

vivem em cômodos cedidos e alugados. 

 

Na análise das condições dos domicílios das grandes regiões do Brasil, foi verificado que 

a ocorrência de domicílios rústicos em grande parte encontra-se nas áreas rurais, onde 

correspondem a 10,4% dos domicílios. Nas áreas urbanas, apesar do número absoluto 

relativamente elevado, percentualmente significam apenas 1,6%. Esse componente assume 

menor relevância e se destaca em números absolutos apenas para São Paulo.  

O componente Ônus Excessivo com Aluguel não é considerado metodologicamente 

como déficit habitacional básico pela Publicação do Déficit Habitacional. No entanto é parte 

integrante desta análise. É considerado Ônus Excessivo com Aluguel os domicílios ocupados por 

famílias que recebem até três salários mínimos, e têm 30% da sua renda familiar comprometida 

com aluguel. 

Em relação ao déficit habitacional básico de São Bento do Sul, o percentual ficou em 

6,64% do total de domicílios existentes no município, o que equivalia a 1.176 domicílios. Destes, 

1.107 estavam na área urbana, representando 6,25% do total de domicílios e 69 estavam na área 

                                                 
1
 A Fundação João Pinheiro considera domicílio a moradia estruturalmente independente, constituída por um ou mais cômodos, com 

entrada privativa por extensão, edifícios em construção, embarcações, veículos, barracas, tendas, grutas e outros locais que estavam 

na data do censo, servindo de moradia, também foram considerados como domicílios. 
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rural, correspondendo a 0,39% do total de domicílios do município (tabela 2.12).  

 

TABELA 2.12 - DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO - 2000 

Absoluto % do total de domicílios 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

1.176 1.107 69 6,64 6,25 0,39 

 Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.3 COMPONENTES DO DÉFICIT HABITACIONAL 

A composição do déficit habitacional é formada pelos seguintes componentes:   

a) domicílios rústicos; 

b) domicílios improvisados; 

c) famílias conviventes;  

d) famílias ocupantes de cômodos cedidos ou alugados. 

 

O número total de domicílios improvisados foi de 51, todos localizados no urbano. 

Considerando as famílias classificadas como conviventes, 782 estavam na área urbana e apenas 

60 estavam na área rural. Em relação às famílias que viviam em cômodos, estas totalizavam 41, 

todas elas residentes na zona urbana da cidade. Os domicílios rústicos eram em número de 242 e 

também estavam todos localizados na área urbana (tabela 2.13). 

 

TABELA 2.13 - COMPONENTES DO DÉFICIT 

HABITACIONAL (Nº), 2000 

Componentes Urbano Rural Total 

Domicílios Improvisados 42 9 51 

Famílias Conviventes 782 60 842 

Cômodos 41 0 41 

Domicílios Rústicos 242 0 242 

Total 1.107 69 1.176 

       Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.4 DOMICÍLIOS IMPROVISADOS 

Conforme foi conceituado anteriormente considera-se domicílios improvisados aqueles 

locais destinados inicialmente a fins não-residenciais, mas que serviam de moradia por ocasião do 

Censo. O número total de domicílios improvisados no município era de 51 unidades, sendo que 42 
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estavam localizadas na área urbana e 9 na zona rural (tabela 2.14).  

 

 

TABELA 2.14 - DOMICÍLIOS IMPROVISADOS, POR SITUAÇÃO 

DO DOMICÍLIO, 2000 

Domicílios Improvisados % Em Relação ao Total de Domicílios 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

51 42 9 0,29 0,24 0,05 

                          Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.5 FAMÍLIAS CONVIVENTES  

Define-se como famílias conviventes as famílias de, no mínimo 2 pessoas cada uma, que 

convivem no mesmo domicílio particular. São exemplos, entre outros, de famílias conviventes: 

a) pai e filho, com suas respectivas famílias, residindo em um mesmo domicílio; 

b) irmãos, com suas respectivas famílias, residindo em um mesmo domicílio. 

 

Em cada um dos casos existirá uma família convivente principal e uma ou mais famílias 

conviventes secundárias.  

O total do déficit analisado neste item compreende a soma das famílias conviventes 

secundárias que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio, não sendo consideradas as 

famílias conviventes principais.  

Em São Bento do Sul existiam 842 famílias conviventes, sendo que 782 estavam 

localizados na área urbana, o que representa 4,42% do total de domicílios do município e 60 

estavam situadas na área rural (tabela 2.15). 

 

TABELA 2.15 - FAMÍLIAS CONVIVENTES POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO, 

2000 

Famílias Conviventes % do Total de Domicílios 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

842 782 60 4,75 4,42 0,33 

                      Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

O número de famílias classificadas como conviventes moradoras da área urbana com 

renda até 3 salários mínimos  era de 457, correspondendo a 58,44% do total de famílias com esta 

característica. Na faixa salarial de 3 a 5 salários mínimos, eram 150 famílias, equivalendo a 

19,18% do total. Na faixa de renda de famílias de 5 a 10 salários mínimos, existiam 112 famílias, 
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correspondendo a 14,32% do total. Com renda familiar superior a 10 salários mínimos, o número 

de famílias era de 63, representando um percentual de 8,06 (tabela 2.16). 

 

TABELA 2.16 - FAMÍLIAS CONVIVENTES URBANAS POR FAIXA DE RENDA, 2000 

                                      Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário - mínimo)                     

            Até 3                  de 3 a 5      de 5 a 10         Mais de 10                      Total          

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

457 58,44 150 19,18 112 14,32 63 8,06 782 100 
                                                               Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.6 FAMÍLIAS OCUPANTES DE CÔMODOS 

O número total de famílias ocupantes de cômodos era de 41, o que equivalia a 0,23% do 

total de domicílios do município, sendo que todas moravam na área urbana (tabela 2.17). O 

número de famílias moradoras em cômodos da área urbana com renda até 3 salários mínimos era 

de 41, correspondendo a 100% do total de famílias com esta característica. Não foram 

encontradas famílias ocupantes de cômodos urbanos nas outras faixas de renda mensal familiar 

(tabela 2.18).  

 

TABELA 2.17 - FAMÍLIAS OCUPANTES DE CÔMODOS, POR SITUAÇÃO 

DO DOMICÍLIO, 2000 

Cômodos % do Total de Domicílios  

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

41 41 0 0,23 0,23 0,00 

              Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

TABELA 2.18 - FAMÍLIAS OCUPANTES DE CÔMODOS URBANOS, POR FAIXA DE REN-

DA, 2000 

                                     Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário - mínimo)                     

             Até 3                    de 3 a 5      de 5 a 10         Mais de 10                       Total          

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

41 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41 100 
                                                                Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.7 DOMICÍLIO URBANO  ALUGADO 

Embora o componente ônus excessivo com aluguel não seja considerado 

metodologicamente como déficit habitacional básico pela Publicação do Déficit Habitacional e não 

existam informações disponíveis em relação ao percentual da renda familiar comprometido com 

aluguel, foi feita a análise da quantidade de famílias ocupantes dos domicílios alugados por faixa 
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de renda de até três salários mínimos, como subsídio para a definição das Estratégias de Ação. 

É considerado ônus excessivo com aluguel os domicílios ocupados por famílias que 

recebem até 3 salários mínimos e tem 30% da sua renda familiar comprometida com aluguel. 

Considerando apenas os domicílios urbanos alugados por famílias com renda de até 3 

salários mínimos seu número era de 626, sendo que 20 eram alugados por famílias sem 

rendimentos, 13  por famílias com renda até 1 salário mínimo, 293 domicílios foram alugados por 

famílias com renda na faixa de mais 1 a 2 salários mínimos e 300 eram ocupados por famílias 

com renda de 2 a 3 salários mínimos (tabela 2.19). 

 

TABELA 2.19 - DOMICÍLIO URBANO ALUGADO, POR 

FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS  - 2000 

Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário mínimo)      

Sem 
rendimentos 

Até 1 s.m 1 a 2 s.m 2 a 3  s.m Total 

20 13 293 300 626 

                                                                  Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.8 PROJEÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL PARA 2007 

O cálculo da projeção do déficit habitacional de São Bento do Sul foi realizado a partir de 

metodologia recomendada pelo Plano Nacional de Habitação, que estabelece como parâmetro de 

atualização a relação entre o déficit habitacional básico da unidade da federação onde o município 

está inserido dos anos de 2000 e 2007. A partir deste coeficiente estadual e da informação 

conhecida do déficit habitacional do município para o ano de 2000, calcula-se o déficit municipal 

para o ano de 2007.  O déficit municipal projetado para o ano de 2007 é de 1.302 unidades (tabela 

2.20). 

 

TABELA 2.20 - PROJEÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL - SC 

  Nº 

Déficit estadual 2000 131.264 

Déficit estadual 2007 145.363 

Coeficiente de atualização 1,107 

Déficit municipal 2000 1.176 

Déficit municipal 2007 1.302 

                                        Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil, 2000 e 2007 

 

Esta metodologia, embora recomendada pelo PLANHAB, não considera, no entanto, as 
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peculiaridades locais, pois nivela os municípios todos aos índices estaduais, que no caso do 

déficit habitacional teve um crescimento na ordem de 1,1%. Para uma melhor calibragem projetou-

se um déficit a partir da evolução do número de domicílios do município de 2000 a 2007 (tabela 

2.21). Desta forma com o novo método de cálculo o déficit habitacional é de 1.481 unidades. 

 

TABELA 2.21 - PROJEÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BENTO DO SUL - SC 

Número de Domicílios 2000 Número de Domicílios 2007 Déficit 2000 Déficit 2007 

18.864 23.751 1.176 1.481 

                  Fonte: IBGE e Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

Estes dois resultados do déficit habitacional são projeções sujeitas a imprecisões 

metodológicas, servindo apenas para fazer um dimensionamento provável da necessidade de 

novas moradias. Desta forma o déficit habitacional de referência para a definição das Estratégias 

de Ação do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social situa-se em um intervalo mínimo de 

1.176 a um máximo de 1.481 unidades habitacionais, tendo como média o número de 1.328 

moradias faltantes. 

2.2.1.8.1 INADEQUAÇÃO HABITACIONAL 

A inadequação habitacional ou déficit qualitativo abrange o conjunto de domicílios sem 

condições adequadas de moradia, que demandam ações de melhorias do ponto de vista 

urbanístico, de melhorias habitacionais e da regularização fundiária com o objetivo de alcançar um 

padrão mínimo de habitabilidade, sem a necessidade de produção de novas unidades. 

Considerando que as áreas rurais apresentam formas diferenciadas de adequação não captáveis 

pela conceituação metodológica do Censo, são passiveis de identificação apenas as 

inadequações situadas em áreas urbanas. 

Foram excluídos do estoque a serem analisados os domicílios inseridos em alguma das 

categorias do déficit habitacional. Ao contrário deste, os critérios adotados para a inadequação 

habitacional não são mutuamente exclusivos. Os resultados, portanto, não podem ser somados, 

sob risco de haver múltipla contagem (a mesma moradia pode ser simultaneamente inadequada 

segundo vários critérios).         

As moradias classificadas como inadequadas são aquelas unidades habitacionais com 

tipos de carências definidos a partir dos seguintes critérios: 

a) inadequação fundiária, que ocorre nos casos em que, pelo menos um dos 

moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui a propriedade 

total ou parcial do terreno em que ela se localiza; 
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b) densidade excessiva de moradores por dormitório, entendo-se como limite máximo 

a proporção de três moradores por dormitório em domicílios urbanos com família única; 

c) inexistência de unidade sanitária domiciliar interna ou exclusiva, ou domicílios sem 

banheiro, correspondendo a famílias que não dispõem de acesso a sanitários ou 

banheiros no interior de suas moradias; 

d) carência ou deficiência dos serviços de infraestrutura, que corresponde aos 

domicílios sem acesso a um ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica; 

abastecimento de água por rede com canalização interna; esgotamento sanitário por 

fossa séptica ou por rede; coleta de lixo direta ou indireta. 

 

Quanto a existência dos serviços de infraestrutura, os domicílios foram classificados em 

relação ao atendimento como: 

a) atendido: aplica-se quando o domicílio não apresenta nenhuma carência quanto ao 

atendimento nas modalidades anteriormente expressas;  

b) carente: aplica-se quando o domicílio se enquadra em qualquer uma das modalida-

des de carência por infraestrutura; 

c) deficiente: aplica-se quando o domicílio se enquadra em qualquer uma das acep-

ções de deficiência no acesso inadequado à infraestrutura. 

2.2.1.8.2 COMPONENTES DA INADEQUAÇÃO HABITACIONAL 

No município o número de domicílios com inadequação fundiária era de 912, 

correspondendo a 5,15% do total de domicílios. Quanto ao adensamento excessivo, foram 

classificados 633 domicílios, representando 3,57% do total. O número de domicílios sem 

banheiros era de 759, equivalendo a 4,29% do total de domicílios. Já em relação a carência de 

infraestrutura, foram levantados 2.180 domicílios, o que representa 12,31% do total de domicílios 

(tabela 2.22 e gráfico 2.10), salientando-se que a carência de infraestrutura apresenta o maior 

número de domicílios inadequados de São Bento do Sul. 

 

TABELA 2.22 - INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS 

URBANOS, 2000 

Componentes     nº % do total de domicílios 

Inadequação Fundiária   912 5,15 

Adensamento Excessivo 633 3,57 

Domicílios sem Banheiro 759 4,29 

Carência de Infraestrutura 2.180 12,31 

                                            Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 
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GRÁFICO 2. 10 – INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE 

SÃO BENTO DO SUL – SC, 2000 

2.2.1.8.3 INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

A inadequação fundiária urbana ocorre nos casos em que, pelo menos um dos 

moradores do domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui a propriedade, total ou 

parcial do terreno em que ela se localiza. Corresponde também a famílias que declaram ser 

proprietária da edificação, mas não do terreno em que residem, correspondendo a situações de 

ocupação de terras. 

O número total de domicílios classificados como integrantes do componente inadequação 

fundiária era de 912 domicílios, correspondendo a 5,15% do total de domicílios urbanos do 

município. Destes, 384 eram ocupados por famílias com renda até 3 salários mínimos, 

equivalendo a 42,11% do total. Na faixa salarial de 3 a 5 salários mínimos, eram 259 domicílios, 

equivalendo a 28,40% do total. Na faixa salarial de 5 salários mínimos, existiam 269 domicílios 

com inadequação fundiária, correspondendo a 29,50% do total (tabelas 2.23 e 2.24). 

 

TABELA 2.23 - INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - 

2000 

Inadequação Fundiária Urbana % Total de domicílios 

912 5,15 

                                            Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 
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TABELA 2.24- INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA POR FAIXA DE RENDA - 2000 

Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário mínimo) 

                    Até 3                         de 3 a 5              Mais de 5                     Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

384 42,11 259 28,40 269 29,50 912 100,00 
                                                                      Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.8.4 ADENSAMENTO URBANO EXCESSIVO 

O adensamento urbano excessivo corresponde a densidade excessiva de moradores por 

dormitório, entendendo-se como limite máximo a proporção de três moradores por dormitório em 

domicílios urbanos com família única, ou seja, são excluídos do cálculo aqueles domicílios com 

presença de famílias conviventes ou com situação da existência de quartos/cômodos alugados.  

O número de dormitórios corresponde ao total de cômodos
2
, que servem, em caráter 

permanente, de dormitório para os moradores do domicílio. Nele incluem-se aqueles que assim 

são utilizados em função de não haver acomodação adequada para essa finalidade. Para o 

cálculo do indicador foram considerados somente os membros da família principal, uma vez que 

as famílias secundárias (conviventes) já foram incorporadas ao déficit habitacional. 

Em relação ao total de domicílios caracterizados por adensamento excessivo, 351 eram 

ocupados por famílias que possuíam renda familiar até 3 salários mínimos, representando 55,45% 

do total. As famílias com renda de 3 até 5 salários mínimos, correspondiam a 171 domicílios, 

equivalendo a 27,01% do total. Já as famílias com renda superior a 5 salários mínimos, 

correspondiam a 111 domicílios, equivalendo a 17,54% do total de domicílios caracterizados por 

adensamento excessivo (tabela 2.25). 

 

TABELA 2.25 - ADENSAMENTO URBANO EXCESSIVO, POR FAIXA DE RENDA - 

2000 

                                 Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário mínimo)            

                  Até 3                      de 3 a 5             Mais de 5                Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

351 55,45 171 27,01 111 17,54 633 100,00 
                                                           Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

 

 

 

                                                 
2
 Cômodos são todos os compartimentos integrantes do domicílio separados por paredes, inclusive banheiros e cozinha, e os 

existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte integrante do domicílio. Não são considerados os corredores, 

alpendres, varandas abertas e outros compartimentos utilizados para fins não-residenciais,como garagens, depósitos etc. 
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2.2.1.8.5 DOMICÍLIOS URBANOS SEM BANHEIRO 

São considerados como domicílios urbanos sem banheiro: 

a) aqueles onde inexista  unidade sanitária domiciliar interna ou exclusiva; 

b) domicílios sem banheiro, correspondendo a famílias que não dispõem de acesso a 

sanitários ou banheiros no interior de suas moradias. 

 

Quanto a inexistência de unidade sanitária domiciliar, existiam 759 domicílios urbanos 

sem banheiro na cidade, o que representava 4,29% do total de domicílios do município (tabela 

2.26). 

 

TABELA 2.26 - DOMICÍLIOS URBANOS SEM BANHEIRO - 2000 

Total Em Dom. Alugados com Renda até 3 S. M. % do Total dos Domicílios 

759 71 4,29 

                                                            Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

Em relação ao total de domicílios sem banheiro, 461 eram ocupados por famílias que 

possuíam renda familiar até 3 salários mínimos, representando 60,74% do total. As famílias com 

renda de 3 até 5 salários mínimos, correspondiam a 157 domicílios sem banheiro, equivalendo a 

20,69% do total. Já as famílias com renda superior a 5 salários mínimos, correspondiam a 141 

domicílios, equivalendo a 18,58% do total de domicílios sem banheiros no município (tabela 2.27). 

 

TABELA 2.27 - DOMICÍLIOS URBANOS SEM BANHEIRO, POR FAIXA DE RENDA 

- 2000 

                               Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário mínimo)          

                   Até 3                        de 3 a 5              Mais de 5                 Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

461 60,74 157 20,69 141 18,58 759 100,00 
                                                            Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

2.2.1.8.6 CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 

Este componente da inadequação habitacional corresponde à carência ou deficiência dos 

serviços de infraestrutura. Estão inseridos neste componente os domicílios sem acesso a um ou 

mais dos seguintes serviços:  

a) energia elétrica;  

b) abastecimento de água por rede com canalização interna;  

c) esgotamento sanitário por fossa séptica ou por rede;  
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d) coleta de lixo direta ou indireta. 

 

Um domicílio pode ser carente ou deficiente no seu atendimento em um ou mais serviços 

simultaneamente, mas considerando as diretrizes metodológicas do Déficit Habitacional no Brasil, 

para a totalização deste componente ele foi incluído apenas uma vez. Desta forma os domicílios 

carentes de infraestrutura em São Bento do Sul são em número de 2.180 unidades, perfazendo 

12,31% do total dos domicílios urbanos (tabela 2.28).  

 

TABELA 2.28 - CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - 2000 

Carência de Infraestrutura 
% no Total de Domicílios 

Total Em Dom. Alug. c/ renda até 3 S.M. 

2.180 93 12,31 
                                                        Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 

 

Em relação ao total de domicílios classificados como carentes de infraestrutura urbana, 

819 eram ocupados por famílias que possuíam renda familiar até 3 salários mínimos, 

representando 37,57% do total. As famílias com renda de 3 a 5 salários mínimos, correspondiam a 

531 domicílios, equivalendo a 24,36% do total. Já as famílias com renda superior a 5 salários 

mínimos, correspondiam a 830 domicílios, equivalendo a 38,07% do total de domicílios carentes 

de infraestrutura do município (tabela 2.29 e gráfico 2.11). 

 

TABELA 2.29 - CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANA POR FAIXA DE 

RENDA - 2000 

Faixa de Renda Mensal Familiar (Em salário mínimo) 

Até 3 de 3 a 5 Mais de 5 Total 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

819 37,57 531 24,36 830 38,07 2.180 100,00 
                                                             Fonte: Fundação João Pinheiro – Déficit Habitacional no Brasil 
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GRÁFICO 2. 11 – CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA POR FAIXA DE RENDA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL – SC, 2000 

2.2.1.9 ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

Segundo o Plano Municipal de Habitação do município de Santo André/SP, definem-se 

como assentamentos precários todas aquelas áreas que demandam a ação do poder público 

quanto ao atendimento de necessidade habitacional, e que possuam as seguintes características: 

a) delimitação precisa no tecido urbano, que a distinga do entorno quanto as caracte-

rísticas físicas e sociais; 

b) ocupação inequívoca e majoritária por população de baixa renda; 

c) ausência de regularização fundiária e/ou de prévia aprovação em órgãos públicos, 

ou, quando esta ultima acontecer, implantação diferenciada do projeto aprovado. 

 

Além desta conceituação, pode-se caracterizar que os assentamentos precários são 

distribuídos pontualmente no espaço municipal. A grande parte deles, na maioria dos municípios, 

localiza-se em áreas urbanas ou de expansão urbana. Suas características espaciais 

predominantes são: 

a) agrupamento de domicílios auto-contruídos; 

b) disposição desordenada e em aglomerações excessivas; 

c) carência de serviços públicos; 

d) ocupação de áreas de propriedade pública ou privada não próprias. 

 

Em diversos casos estes assentamentos estão localizados em Áreas de Preservação 
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Permanente ou em áreas de risco, ocasionando conflitos ambientais e sociais. 

Não é diferente o caso de São Bento do Sul. Ao longo dos anos diversas áreas inseridas 

no perímetro urbano foram sendo ocupadas irregularmente.  

Ciente desta problemática o escopo do Termo de Referência previu a realização de um 

levantamento sócioeconômico da realidade vivenciada pelas famílias moradoras dos 

assentamentos precários situados na área urbana e em seu entorno para serem coletados dados 

e informações que permitam definir as suas necessidades habitacionais. 

Estas ocupações foram localizadas em mapa de posicionamento dos assentamentos 

precários fornecido pela Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul - EMHAB, tendo 

sido analisados e vistoriados 94 locais. Depois da realização do levantamento de campo, o mapa 

foi atualizado, suprimindo-se locais que já tiveram suas situações de precariedade sanadas e 

acrescentando-se outros que foram detectados, o que resultou em um número final de 85 

assentamentos precários.  O modelo do questionário inicial foi fornecido pela EMHAB.  A empresa 

consultora sistematizou o modelo de questionário e desenvolveu o software específico para a 

tabulação das informações coletadas. 

O questionário foi dividido em três campos principais: 

a) Identificação,  

b) Composição Familiar, 

c) Situação Habitacional. 

O primeiro campo “Identificação” buscou localizar a edificação através do endereço, de 

um ponto de referência e do bairro onde se situa.  

O segundo campo “Composição Familiar” teve como objetivo caracterizar os moradores 

da habitação e a sua forma de relação familiar. 

O terceiro campo “Situação Habitacional” objetivou caracterizar a edificação, sua 

infraestrutura, situação legal e situação de risco.  

Os questionários foram aplicados no período compreendido entre 10 de abril e 10 de 

maio do ano de 2009 por uma equipe de pesquisadores da empresa Base Sistemas de 

Planejamento Ltda. 

Os dados e informações coletados nos instrumentos de pesquisa sócioeconômica 

efetuados nos 85 assentamentos precários foram sistematizados e expressam a realidade 

daquele momento da população residente no conjunto das áreas críticas de habitação de 

interesse social. 

O número de habitações de cada um dos assentamentos está expresso na tabela 2.30. 

Verifica-se que 40 locais têm um total de residências inferior a dez, representando um somatório 

de 219, o que representa 15,78% do total. Dez têm este total superior a trinta, totalizando 556 

unidades e representando 40,06%. Os demais 31 tem um total de edificações habitadas situados 

em um intervalo igual ou superior a 10 e igual ou inferior a 30, totalizando 613, com 44,16% do 
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total. Deve ser ressaltado que nove assentamentos têm apenas uma habitação e outros três têm 

dois domicílios. Dos dez assentamentos com um número de domicílios superior a 30, somente um 

tem um número de edificações superior a 100.  

TABELA 2.30 - NÚMERO DE HABITAÇÕES POR ASSENTAMENTO PRECÁRIO 

Loteamento Domicílios Loteamento Domicílios Loteamento Domicílios 

1 133 33 9 62 1 

2 6 35 3 63 35 

3 7 36 9 64 19 

5 12 37 9 65 2 

6 6 38 17 67 1 

7 8 39 7 68 9 

8 27 40 9 69 2 

9 10 41 19 70 49 

10 12 42 3 71 15 

11 13 43 29 73 5 

12 37 44 12 74 55 

13 19 45 18 75 16 

14 1 46 7 76 46 

15 50 47 1 77 25 

16 15 48 16 78 4 

17 21 49 6 80 3 

18 23 50 4 81 18 

19 28 51 4 82 12 

20 89 52 15 83 22 

23 9 53 1 84 7 

24 31 54 1 85 13 

25 1 55 5 88 1 

26 31 56 13 89 1 

27 26 57 17 90 6 

28 9 58 5 91 12 

29 7 59 8 92 4 

30 21 60 9 93 3 

31 28 61 9 94 2 

32 5     
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2.2.1.9.1 COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Para a análise da composição familiar a escolha das informações coletadas teve como 

objetivo qualificar os moradores da habitação e a forma de relação familiar, identificando: 

a) grau de parentesco entre os diversos componentes do grupo familiar, quantificando 

também o número de componentes da família, idade de cada um dos componentes, 

b) gênero, 

c) estado civil,  

d) instrução, 

e) portabilidade de necessidade especial, 

f) ocupação, 

g) local de trabalho, 

h) renda pessoal e familiar. 

 

2.2.1.9.1.1 CHEFE DE FAMÍLIA 

 

2.2.1.9.1.1.1 GÊNERO E SITUAÇÃO FAMILIAR  

Atenção especial foi dedicada a questão da chefia da família e de seu cônjuge. 

Desta forma foi possível identificar (tabela 2.31) que a chefia familiar é exercida ainda 

majoritariamente por indivíduos do sexo masculino, sendo que em cada cinco núcleos familiares, 

quatro são chefiados por homem e um por mulher. Em relação a situação familiar do chefe de 

família quanto a ocorrência de cônjuge, três em cada quatro mantêm um vínculo deste tipo 

(tabelas 2.31, 2.32 e 2.33). 

 
TABELA 2.31 - CHEFE DE FAMÍLIA POR 

GÊNERO 

Gênero Ocorrência % 

Masculino 1.065 79,60 

Feminino 273 20,40 

Total 1.338 100 

                                                          Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 
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TABELA 2.32 - CHEFE DE FAMÍLIA E 

CÔNJUGE 

  Ocorrência % 

C/ cônjuge 1000 74,74 

S/ cônjuge 338 25,26 

Total 1.338 100 

                                                       Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.33 - CHEFE DE FAMÍLIA SEM 

CÔNJUGE 

Sexo Ocorrência % 

Masculino 113 33,43 

Feminino 225 66,57 

Total 338 100 

                                                      Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 
No entanto esta situação é diferenciada em relação ao gênero. Dos 338 chefes de família 

sem cônjuge, dois terços são do sexo feminino. Ainda é significativa a circunstância de que 

82,42% dos chefes de família do sexo feminino não possuem cônjuge, enquanto este percentual 

se reduz a 10,61 quando o chefe de família é do sexo masculino (tabela 2.34). 

 

TABELA 2.34 - CHEFE DE FAMÍLIA SEM CÔNJUGE   

  Chefe de Família S/ Cônjuge % em relação ao total de Chefes de Família 

Masculino 1.065 113 10,61 

Feminino 273 225 82,42 

                                                                                         Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

Considerando o estado civil do chefe de família, constatou-se que 46,41% dos mesmos 

são casados, 28,03% vivem em união estável e somente 7,25% são solteiros (tabela 2.35). 

 

TABELA 2.35 - ESTADO CIVIL DO CHEFE DE 

FAMÍLIA 

Estado Civil Ocorrência % 

Casado 621 46,41 

Solteiro 97 7,25 

Separado 131 9,79 

União Estável 375 28,03 
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Viúvo 114 8,52 

Total 1338 100 

                                                           Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.1.1.2 FAIXA ETÁRIA 

Em relação a idade dos chefes de família, identificamos que a faixa etária de 31 aos 40 

anos possuem 431 ocorrências (tabela 2.36), perfazendo 32,21% do total dos chefes de família 

dos assentamentos precários. Considerando a faixa etária dos chefes de família, destaca-se a 

homogeneidade das ocorrências dos indivíduos entre 20 e 30 anos, 41 a 50 anos e idade superior 

aos 50 anos, com índice por volta dos 22% cada um. Os chefes de família com idade inferior a 20 

anos aparecem com 0,97%. Portanto 99,03% dos chefes de família encontram-se na faixa 

economicamente ativa, entre 20 e 65 anos. 

 

TABELA 2.36 - IDADE DO CHEFE DE 

FAMÍLIA 

Idades Ocorrência % 

< 20 anos 13 0,97 

20 a 30 anos 291 21,75 

31 a 40 anos 431 32,21 

41 a 50 anos 302 22,57 

> 50 anos 301 22,50 

Total 1338 100 

                                                       Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.1.1.3 ESCOLARIDADE 

No que diz respeito à escolaridade, 5,90% dos chefes de família dos assentamentos 

precários se declararam analfabetos (tabela 2.37). Essa amostragem identifica que nos 

assentamentos precários, o índice de analfabetismo é mais acentuado do que a média geral do 

município.  Significativo ainda é a ocorrência de 973 chefes de família que se declararam como 

alfabetizados ou com estudo até a 8ª série, um percentual de 72,72 (tabela 2.37). Em média, 

37,52% dos chefes de família têm ensino fundamental completo. 

O acesso ao ensino superior aparece em 10 ocorrências, sendo que 6 chefes de família 

possuem ensino superior completo (tabela 2.38). 

Em relação ao ensino médio, verificamos que 20,63% dos chefes de família tiveram 

acesso a esse grau de escolaridade (tabela 2.38), embora 1/4 não o tenham completado. 
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TABELA 2.37 - ESCOLARIDADE DO CHEFE DE 

FAMÍLIA 

Instrução Ocorrência % 

Analfabeto 79 5,90 

Alfabetizado 6 0,45 

1ª a 4ª série 465 34,75 

5ª a 8ª série 502 37,52 

Ensino Médio Incompleto 75 5,61 

Ensino Médio Completo 201 15,02 

Ensino Superior Incompleto 4 0,30 

Ensino Superior Completo 6 0,45 

Não Alfabetizado 0 0,00 

Total 1338 100 

                                                              Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.38 - ESCOLARIDADE DO CHEFE DE 

FAMÍLIA 

Instrução Ocorrência % 

Analfabeto 79 5,90 

Alfabetizado até a 8ª série 973 72,72 

Ensino Médio 276 20,63 

Ensino Superior 10 0,75 

Total 1338 100 

                                                                Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.1.1.4 OCUPAÇÃO 

Quanto à ocupação dos chefes de família, 27,89% das ocorrências correspondem ao 

pessoal empregado na indústria/produção. O ramo de serviços vem logo em seguida, com 292 

ocorrências e o índice de desempregados de 8,85% (tabela 2.39).  

Setenta vírgula sessenta e três por cento dos chefes de família dos assentamentos 

precários encontram-se economicamente ativos, com 945 ocorrências (tabela 2.40). 

No que diz respeito aos chefes de família desempregados, aposentados/pensionistas e 

os que recebem auxílio doença/benefício, foi possível apurar que os aposentados/pensionistas 

possuem mais ocorrências, perfazendo 49,11%, os desempregados com um percentual de 30,03 

e os que recebem auxílio doença/benefício com um índice de 20,87% (tabela 2.41). Ainda em 

relação à ocupação, revela-se que 20,55% dos chefes de família estão recebendo algum tipo de 

benefício do Governo. Esse índice praticamente equivale ao número de chefes de família que 
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trabalham no ramo de serviços. 

 

 

TABELA 2.39 - OCUPAÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Ocupação Ocorrência % 

Industriário/Produção 372 27,89 

Comerciário 18 1,35 

Serviços 292 21,89 

Construção Civil 124 9,30 

Desempregado 118 8,85 

Aposentado/Pensionista 193 14,47 

Auxílio Doença/Benefício 82 6,15 

Estudante 1 0,07 

Do Lar 26 1,95 

Outros 10 0,75 

Autônomo 97 7,27 

Agropecuária 1 0,07 

Não Informado 4 0,30 

Total 1338 100 

                                                                  Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.40 - OCUPAÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Ocupação Ocorrência % 

Desempregado 118 8,82 

Aposentado/Pensionista 193 14,42 

Auxílio Doença/Benefício 82 6,13 

Outros 945 70,63 

Total 1.338 100 

                                                                  Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.41 - OCUPAÇÃO DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Ocupação Ocorrência % 

Desempregado 118 30,03 

Aposentado/Pensionista 193 49,11 

Auxílio Doença/Benefício 82 20,87 

Total 393 100 

                                                                 Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 
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2.2.1.9.1.1.5 RENDA  

Em relação à renda do chefe de família, 57,22% dos mesmos recebe de 1 a 2 salários 

mínimos.  A faixa salarial compreendida até 1 salário mínimo possui 261 ocorrências, perfazendo 

19,52%. Esses dados mostram que o foco da Política Habitacional de Interesse Social do 

Município deve se voltar à população com renda até dois salários mínimos (tabela 2.42). 

Significativo ainda é o fato de que os chefes de família sem renda e com renda até 2 

salários mínimos perfazem 94,74% do total dos chefes de família dos assentamentos precários. 

A faixa salarial compreendida até R$ 930,00 tem 1.163 ocorrências, perfazendo 86,92% 

do total dos chefes de família dos assentamentos precários (tabela 2.43).  

Os chefes de família que possuem renda superior a 3 salários mínimos, perfazem 4,04% 

do total dos chefes de família dos assentamentos precários (tabela 2.44). 

 

TABELA 2.42 - RENDA DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Renda Ocorrência % 

Sem Renda 137 10,25 

0,01 a 465,00 261 19,52 

465,01 a 930,00 765 57,22 

930,01 a 1.395,00 121 9,05 

1395,01 a 1.860,00 35 2,62 

1860,01 a 2.325,00 7 0,52 

2.325,01 a 3.255,00 7 0,52 

3.255,01 a 4.650,00 3 0,22 

4.650,01 a 9.300,00 1 0,07 

9.300,01 a 99.999,99 0 0,00 

                                                                 Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 
TABELA 2.43 - RENDA DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Renda Ocorrência % 

Até R$ 930,00 1.163 86,92 

Maior que R$ 930,00 175 13,08 

Total 1338 100 

                                                                 Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 
TABELA 2.44 - RENDA DO CHEFE DE FAMÍLIA 

Renda Ocorrência % 

Até R$ 1.395,00 1.284 95,96 

Maior que R$ 1.395,00 54 4,04 

Total 1.338 100 

                                                                 Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda.  
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2.2.1.9.1.2 CÔNJUGE 

 

2.2.1.9.1.2.1 FAIXA ETÁRIA  

 

No que diz respeito à idade do cônjuge, identificamos que a faixa etária de 31 a 40 anos 

possui 341 ocorrências (tabela 2.45), perfazendo 34,10% do total dos cônjuges dos 

assentamentos precários. Pode-se constatar que, em média 96,60% dos cônjuges encontram-se 

na faixa economicamente ativa, entre 18 e 65 anos.  

 

TABELA 2.45 - IDADE DO CÔNJUGE 

Idades Ocorrência % 

< 20 anos 34 3,40 

21 a 30 anos 301 30,10 

31 a 40 anos 341 34,10 

41 a 50 anos 189 18,90 

> 50 anos 135 13,50 

Total 1000 100 

                                                      Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.1.2.2 ESCOLARIDADE  

Considerando a escolaridade do cônjuge, foi possível identificar que o índice de 

analfabetismo é de 4,50%, enquanto que o índice no município, segundo o IBGE (2007) é de 

3,37%. Significativo ainda é a ocorrência de 710 cônjuges que se declararam como alfabetizados 

ou com estudo até a 8ª série, um percentual de 71 (tabela 2.46).  
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TABELA 2.46 - ESCOLARIDADE DO CÔNJUGE 

Instrução Ocorrência % 

Analfabeto 45 4,50 

Alfabetizado 3 0,30 

1ª a 4ª série 307 30,70 

5ª a 8ª série 400 40,00 

Ensino Médio Incompleto 87 8,70 

Ensino Médio Completo 136 13,60 

Ensino Superior Incompleto 10 1,00 

Ensino Superior Completo 12 1,20 

Não Alfabetizado 0 0,00 

Total 1000 100 

                                                                Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.1.2.3 OCUPAÇÃO 

No que diz respeito à ocupação do cônjuge, 34,21% dos entrevistados se declararam do 

Lar, os cônjuges empregados no ramo de serviços possuem 208 ocorrências, perfazendo 21,05%. 

Cabe ressaltar que 8,91% dos cônjuges estavam, no momento da entrevista, desempregados 

(tabela 2.47). 

 

TABELA 2.47 - OCUPAÇÃO DO CÔNJUGE 

Ocupação Ocorrência % 

Industriário/Produção 207 20,95 

Comerciário 24 2,43 

Serviços 208 21,05 

Construção Civil 13 1,32 

Desempregado 88 8,91 

Aposentado/Pensionista 43 4,35 

Auxílio Doença/Benefício 36 3,64 

Estudante 4 0,40 

Do Lar 338 34,21 

Outros 1 0,10 

Autônomo 26 2,63 

Total 988 100 

                                                              Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 
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2.2.1.9.2 CARACTERIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DA POPULAÇÃO 

 

2.2.1.9.2.1 GÊNERO 

Em relação ao número de componentes por gênero, foi possível identificar uma paridade 

entre a ocorrência dos gêneros, sendo que os homens possuem um percentual de 50,18 (tabela 

2.48). 

Significativo é o fato de que o percentual entre o gênero masculino e feminino nos 

assentamentos precários é praticamente igual ao encontrado no município, segundo dados da 

contagem do IBGE, 2007 (tabela 2.49).  

 
TABELA 2.48 - NÚMERO DE COMPONENTES 

POR SEXO 

Componentes Ocorrência % 

Homens 2.424 50,18 

Mulheres 2.407 49,82 

Total 4.831 100 

                                                               Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.49 - NÚMERO DE COMPONENTES RECENSEADOS, POR SEXO 

Componentes São Bento do Sul - SC % Assentamentos Precários % 

Homens 36.254 50,14 2.424 50,18 

Mulheres 36.052 49,86 2.407 49,82 

Total 72.306 100 4.831 100 

                                                                                         Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda.  

2.2.1.9.2.2 FAIXA ETÁRIA  

No que diz respeito à faixa etária da população dos assentamentos precários, a faixa de 

10 a 14 anos é a mais significativa, com 12,11% das ocorrências. Logo em seguida, temos as 

pessoas de 5 a 9 anos, com um percentual de 10,85 (tabela 2.50).  

Verificamos que 42,08% da população dos assentamentos precários é composta por 

jovens, ou seja, indivíduos da faixa compreendida entre 0 e 19 anos, enquanto que no município o 

percentual é de 34,07. Os adultos aparecem com 53,42%, sendo a faixa mais significativa. Os 

idosos, indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos perfazem 4,49% do total dos 

assentamentos precários e no município o índice é de 7,21% (tabela 2.51). 
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TABELA 2.50 - POPULAÇÃO DOS 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS, POR FAIXA 

ETÁRIA 

Idades Ocorrência % 

0 a 4 anos 446 9,23 

5 a 9 anos 524 10,85 

10 a 14 anos 585 12,11 

15 a 19 anos 478 9,89 

20 a 24 anos 440 9,11 

25 a 29 anos 425 8,80 

30 a 34 anos 405 8,38 

35 a 39 anos 450 9,31 

40 a 44 anos 293 6,06 

45 a 49 anos 258 5,34 

50 a 54 anos 180 3,73 

55 a 59 anos 130 2,69 

60 a 64 anos 85 1,76 

65 a 69 anos 56 1,16 

70 a 74 anos 28 0,58 

75 a 79 anos 30 0,62 

80 anos ou mais 18 0,37 

Idade Ignorada 0 0,00 

Total 4831 100 

                                                        Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.51 - COMPARATIVO ENTRE FAIXA ETÁRIA NO  

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - SC 

  São Bento do Sul Total A. Precários 

Jovens (até 19 anos) 34,07 42,08 

Adultos (20 a 59 anos) 58,72 53,42 

Idosos (60 ou mais) 7,21 4,49 

                                                                                      Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda.  

2.2.1.9.2.3 ESCOLARIDADE  

Considerando escolaridade da população dos assentamentos precários, foi possível 

identificar que o índice de analfabetismo é de 3,62% (tabela 2.52), enquanto que o índice no 

município, segundo o IBGE (2007) é de 3,37%.  

Em relação ao ensino médio foi possível constatar 468 ocorrências de moradores que se 

declaram com ensino médio incompleto, perfazendo 9,69%. O ensino médio completo aparece 
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com 10,76% das ocorrências relativas à escolaridade da população dos assentamentos precários. 

Significativo ainda é a ocorrência de 3.181 habitantes que se declararam como 

alfabetizados ou com estudo até a 8ª série, um percentual de 65,85 (tabela 2.53). 

 

TABELA 2.52 – ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

Escolaridade Ocorrência % 

Analfabeto 175 3,62 

Alfabetizado 59 1,22 

1ª a 4ª série 1.418 29,35 

5ª a 8ª série 1.704 35,27 

Ensino Médio Incompleto 468 9,69 

Ensino Médio Completo 520 10,76 

Ensino Superior Incompleto 26 0,54 

Ensino Superior Completo 23 0,48 

Não Alfabetizado 438 9,07 

Total 4831 100 

                             Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.53 - ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DOS 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

Escolaridade Ocorrência % 

Analfabeto 175 3,62 

Alfabetizado até a 8ª série 3.181 65,84 

Ensino Médio 988 20,45 

Ensino Superior 49 1,01 

Outros 438 9,07 

Total 4831 100 

                                                                           Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda.  

2.2.1.9.2.4 COMPONENTES  

Em relação à composição familiar, 25,41% dos núcleos familiares dos assentamentos 

precários possuem 3 componentes. As famílias com 4 componentes vem logo em seguida, com 

23,99%. Os núcleos familiares com 2 componentes aparecem com 17,94% das ocorrências. Treze 

vírgula quarenta e cinco por cento das habitações apresentam 5 componentes familiar (tabela 

2.54). 

O levantamento sócioeconômico constatou que em geral, as famílias são compostas por 

pai e/mãe e filhos e pessoas agregadas ao núcleo familiar em pequeno número. Constata-se que 

49,40% das famílias dos assentamentos precários são compostas por pai, mãe e, no máximo dois 

filhos. No que diz respeito aos núcleos familiares compostos de 6 a 10 pessoas encontramos 146 
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ocorrências, perfazendo 24,36% do total da população dos assentamentos precários. 

Em relação à média de pessoas por família, o município de São Bento do Sul possui 3,05 

moradores por habitação, enquanto que nos assentamentos precários a média é de 3,61 pessoas 

por habitação (tabela 2.55). 

 

TABELA 2.54 - COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

Componentes Ocorrência % 

1 pessoa 107 8,00 

2 pessoas 240 17,94 

3 pessoas 340 25,41 

4 pessoas 321 23,99 

5 pessoas 180 13,45 

6 pessoas 76 5,68 

7 pessoas 43 3,21 

8 pessoas 16 1,20 

9 pessoas 6 0,45 

10 pessoas 5 0,37 

Mais de 10 pessoas 4 0,30 

Total 1338 100 

                                                       Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.55 - MÉDIA DE COMPONENTE FAMILIAR NO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL - SC 

Local Média 

Município 3,05 

Assentamentos precários  3,61 

                        Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. e IBGE/Censos Demográficos 

2.2.1.9.2.5 NECESSIDADES ESPECIAIS 

Considerando os portadores de necessidades especiais, foi possível verificar a 

ocorrência de 77 casos, perfazendo 1,60% do total da população dos assentamentos precários 

(tabela 2.56).  

Dos 77 portadores de necessidades especiais, 12 possuem dificuldade de locomoção, 

um percentual de 15,58 (tabela 2.57). 
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TABELA 2.56 - PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

  Ocorrência % 

Total 77 1,60 

                                                         Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

 

TABELA 2.57 - PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM 

DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO 

  Ocorrência % 

Portadores de necessidades especiais 77 100 

Portadores sem dificuldade de locomoção 65 84,42 

Portadores com dificuldade de locomoção 12 15,58 

                                                                                  Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.2.6 FAMÍLIAS CONVIVENTES 

No que diz respeito às famílias conviventes, 1.287 habitações possuem uma família, um 

percentual de 96,19 (tabela 2.58). As habitações que possuem duas famílias aparecem com 45 

ocorrências, perfazendo 3,36% e ainda em 6 habitações convivem três famílias ou mais, 

correspondendo a 0,45% .  

 

TABELA 2.58 - FAMÍLIAS POR HABITAÇÃO 

Famílias Ocorrência % 

1 Família 1.287 96,19 

2 Famílias 45 3,36 

3 Famílias ou mais 6 0,45 

Total 1.338 100 

                                                          Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.4.2.7 RENDA 

Considerando a renda geral dos assentamentos precários, 44,82% dos mesmos recebe 

de 1 a 2 salários mínimos . A faixa salarial compreendida até 1 salário mínimo possui 662 

ocorrências, perfazendo 21,51%, pessoas sem renda (com 16 anos de idade ou mais) aparecem 

com 820 ocorrências, um percentual de 26,65 (tabela 2.59).  

A faixa salarial compreendida entre 2 e 3 salários mínimos aparece com 144 ocorrências, 

perfazendo 4,68% da renda geral da população dos assentamentos precários.  

Da faixa salarial compreendida entre 10 a 20 salários mínimos, foi possível verificar uma 

ocorrência, perfazendo 0,03% do total da renda geral da população dos assentamentos precários. 
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TABELA 2.59 - RENDA GERAL 

Renda Ocorrência % 

Sem renda 820 26,65 

0,01 a 465,00 662 21,51 

465,01 a 930,00 1.379 44,82 

930,01 a 1.395,00 144 4,68 

1395,01 a 1.860,00 49 1,59 

1860,01 a 2.325,00 9 0,29 

2.325,01 a 3.255,00 10 0,32 

3.255,01 a 4.650,00 3 0,10 

4.650,01 a 9.300,00 1 0,03 

9.300,01 a 99.999,99 0 0,00 

Total 3077 100 

                                                         Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.3 SITUAÇÃO HABITACIONAL 

Para a análise da Situação Habitacional a escolha das informações coletadas teve como 

objetivo qualificar e dimensionar as habitações, identificando: 

 regularidade do terreno,  

 número de famílias por habitação, com  finalidade de identificar a existência do fenômeno 

da cohabitação, 

 dimensionamento da habitação, através de dois dados diferenciados: 

 número de cômodos existentes no imóvel, 

 área da edificação;  

 infraestrutura: 

 tipo de acesso (por via pública ou precário), 

 abastecimento de água, 

 atendimento por rede de energia domiciliar, 

 atendimento por coleta de lixo, 

 drenagem pluvial, 

 esgotamento sanitário, 

 existência de banheiro na habitação; 

 área de risco. 
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2.2.1.9.3.1 DIMENSÃO DA HABITAÇÃO 

A análise dos dados referentes ao número de cômodos por unidade habitacional mostra 

que 99,63% da população possui casas com dois ou mais cômodos e que 47,68% da população 

mora em casas com seis ou mais cômodos, índice inferior somente ao da população que mora em 

casas de três a cinco cômodos 49,18%. O percentual de pessoas que moram em casas com um 

cômodo apenas é de 0,37 da população (tabela 2.60). A análise dos dados referentes à área 

construída das habitações mostra que 27,20% possuem de 45 a 60m² de área residencial, 22,80% 

possuem de 25 a 45m², 21,90% possuem de 61 a 80m², 12,03% possuem de 81 a 100m², 9,34 

possuem mais de 100m² de área construída residencial e somente 6,73% possuem área 

construída com 25m² ou menor; sendo que a área média construída é de 64,07m² (tabela 2.60). 

Quarenta e três vírgula vinte e sete por cento das habitações possuem área construída de 60m² 

ou mais (tabela 2.62). 

 

TABELA 2.60 – CÔMODOS  POR  

HABITAÇÃO 

Cômodos Ocorrência % 

1 cômodo 5 0,37 

2 cômodos 37 2,77 

3 cômodos 120 8,97 

4 cômodos 200 14,95 

5 cômodos 338 25,26 

6 cômodos ou mais 638 47,68 

Total 1338 100 

                                                            Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.61 - ÁREA DA HABITAÇÃO 

Área Ocorrência % 

< 25 m² 90 6,73 

25 a 45 m² 305 22,80 

46 a 60 m² 364 27,20 

61 a 80 m² 293 21,90 

81 a 100 m² 161 12,03 

Mais de 100 m² 125 9,34 

Total da área média   64,07 m² 

                                                           Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 
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TABELA 2.62 - ÁREA DA HABITAÇÃO 

Área Ocorrência % 

Até 60 m² 759 56,73 

Maiores que 60 m² 579 43,27 

Total 1338 100 

                                                     Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.3.2 INFRAESTRUTURA 

Considerando o acesso às habitações dos assentamentos precários 82,53% dos lotes 

têm acesso por via pública e 17,47%  tem seu acesso precário (tabela 2.63). 

Quanto a infraestrutura das habitações 97,76% recebem água tratada, 98,21% contam 

com luz elétrica, 97,91% contam com coleta do lixo domiciliar e 95,14% das unidades 

habitacionais têm banheiro, enquanto apenas 0,37% das unidades habitacionais contam com 

coleta de esgoto pluvial (tabela 3.64). 

A análise dos dados referentes a infraestrutura de saneamento básico nos permite ver 

que 71,08% da população usufrui de tratamento de esgoto por conjuntos fossa/filtro em seus 

lotes, 21,23% possui coleta pública de efluentes e 24,60% não conta com tratamento de nenhuma 

espécie, tendo o esgoto correndo a céu aberto (tabela 2.65). É necessário que se frise que em 

diversos casos o conjunto fossa/filtro deságua em canalizações de esgoto público. 

 

TABELA 2.63 - ACESSO À HABITAÇÃO 

Acesso Ocorrência % 

Via pública 1.091 82,53 

Precário 231 17,47 

Total 1.322 100 

                                                              Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.64 - INFRAESTRUTURA DA 

HABITAÇÃO 

Infraestrutura Ocorrência % 

Água 1.308 97,76 

Luz 1.314 98,21 

Coleta de Lixo 1.310 97,91 

Coleta de água da chuva 5 0,37 

Banheiro 1.273 95,14 

                                                                 Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 
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TABELA 2.65 - INFRAESTRUTURA DE 

SANEAMENTO 

Infraestrutura Ocorrência % 

Coleta de esgoto sanitário 284 21,23 

Fossa/Filtro/Sumidouro 951 71,08 

Esgoto a céu aberto 330 24,66 

                                                              Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.3.3 ÁREAS DE RISCO 

Os domicílios situados em área de risco significam 21,90% dos assentamentos em áreas 

precárias (tabela 2.66).  

No que diz respeito aos riscos impostos às habitações, temos: riscos de enchentes em 

39,24% dos casos, 32,28% de desbarrancamento do terreno, 22,78% de desabamento das 

residências e outros tipos de riscos fortuitos com 18 ocorrências, perfazendo 5,70% (tabela 2.67). 

 

TABELA 2.66 - DOMICÍLIOS SITUADOS EM 

ÁREA DE RISCO 

  Ocorrência % 

Domicílios 293 21,90 

                                                             Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

 

TABELA 2.67 - TIPOS DE RISCOS IMPOSTOS À 

HABITAÇÃO 

Riscos Ocorrência % 

Desabamento da casa 72 22,78 

Enchentes 124 39,24 

Desbarrancamento do terreno 102 32,28 

Outros 18 5,70 

Total 316 100 

                                                                           Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.1.9.3.4 REGULARIDADE FUNDIÁRIA 

Quanto à regularização dos terrenos situados em áreas precárias a análise dos gráficos 

mostra 43,42% dos terrenos com escrituras, 86,75% dos casos a escritura está no nome de outra 

pessoa e somente 0,25% tem a escritura da área que habita; já os lotes sem escritura, perfazem 

56,58%. São terrenos da Prefeitura 12,95%. Ainda temos que 87,05% se encontram em área 

irregular, cabendo notar que não consta nenhum registro de invasão de área verde, institucional e 

ou comunitária (tabela 2.68). 
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TABELA 2.68 - REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 

  Ocorrência % 

Com escritura 581 43,42 

No próprio nome 77 0,25 

Nome de outro 504 86,75 

      

Sem escritura 757 56,58 

Prefeitura 98 12,95 

Área verde / institucional / comunitária 0 0,00 

Loteamento Irregular 659 87,05 

                                                                         Fonte: Base Sistemas de Planejamento Ltda. 

2.2.2 DISPONIBILIDADE DE ÁREAS 

Para possibilitar condições para a definição das linhas programáticas da Estratégia de 

Ação referente aos reassentamentos e implantações de empreendimentos habitacionais de 

interesse social é necessário localizar e quantificar a existência de áreas disponíveis e a 

disponibilizar para atender a demanda habitacional. 

 

FIGURA 2.8 – ÁREAS DISPONIVEIS PARA NECESSIDADES HABITACIONAIS 

 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 70 
 

2.2.3 PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

O diagnóstico da participação da comunidade no setor habitacional foi realizado através 

da adoção de duas sistemáticas diferenciadas. 

 A primeira buscou identificar os grupos sociais que atuam no setor habitacional e as 

características de sua organização e ação. Seu enfoque foi analisar os atores sociais organizados 

de forma coletiva e sua contribuição para atender a demanda habitacional.   

A segunda consistiu na realização de um conjunto de oficinas comunitárias para o 

levantamento dos problemas, interesses e potencialidades do setor habitacional de interesse 

social, essenciais para o conhecimento da realidade e formulação do Diagnóstico. Para tanto foi 

utilizada metodologia de pesquisa popular que reflete o posicionamento de cada um dos 

participantes, mas que no conjunto essas opiniões expressam a questão habitacional da cidade. 

2.2.3.1 ATORES SOCIAIS 

A questão da moradia deve ser entendida como um espaço de organização coletiva, no 

qual ocorrem integrações e construção de cidadania, oportunizando laços de solidariedade e 

identidade na produção da habitação e de seu entorno.  

O poder público não consegue de forma isolada, resolver a totalidade das demandas 

existentes sobre o acesso à habitação. Por isso, deve contar com a participação efetiva da 

sociedade civil organizada. 

São Bento do Sul conta com associações de moradores, conselho e sindicatos (tabela 

2.69) que atuam nos processos de implementação de políticas públicas, incluindo a política 

habitacional. Porém essa atuação ainda é tímida, já que, quem mobiliza, executa e estabelece as 

políticas públicas habitacionais no município ainda é o Poder Público. 

Neste sentido, cabe ao poder público o desafio de estimular a criação de novas 

instituições, bem como fortalecer a participação das já existentes, oportunizando um ambiente 

democrático de participação direta da comunidade nos assuntos habitacionais, estreitando as 

relações entre o Estado e a sociedade. 
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TABELA 2.69 - INSTITUIÇÕES DO SETOR HABITACIONAL 

Entidade Capacidade de Atuação 
Forma de 

Organização 
Potencial para Colaborar 

Associação de 

Moradores 

Controle social, 

fiscalização e 

mobilização popular 

Associação 

Atuação na implementação do Plano 

de Habitação e na mobilização 

comunitária 

Conselho 

Municipal de 

Habitação 

Controle social, 

fiscalização                      

e parecer 

Indicação de 

entidades 

Atuação na implementação do                                               

Plano de Habitação 

Sindicatos dos 

Trabalhadores 

Organização e 

mobilização 
Associação 

Atuação na implementação do                                               

Plano de Habitação e implementação 

de programas habitacionais 

Sindicatos 

Patronais 

Organização e 

mobilização 
Associação 

Atuação na implementação do                                               

Plano de Habitação e implementação 

de programas habitacionais 

Órgãos de 

financiamento 

Financiamentos 

habitacionais 
Pessoa jurídica Financiamento de habitações 

 

O Poder Executivo, por sua vez também considera o Conselho Municipal de Habitação 

um grupo social, pois é um órgão de participação popular, em que pese estar vinculado com a 

estrutura de governo municipal. Tem como função controlar, fiscalizar e elaborar pareceres sobre 

a política municipal de habitação.  

Por fim, para a efetivação do PMHIS é fundamental a participação da comunidade na 

construção da proposta habitacional de interesse social, porém mesmo que existam esses grupos 

sociais atuando nas questões habitacionais, suas ações ainda são pontuais e insuficientes, o que 

dificulta uma participação mais efetiva da comunidade na definição e implementação das políticas 

na área habitacional. 

2.2.3.2 OFICINAS COMUNITÁRIAS 

Para a efetivação do PMHIS é fundamental a participação da comunidade na construção 

da proposta habitacional de interesse social, sendo previsto um conjunto de ações neste sentido 

que configuram a agenda pública da elaboração do Plano Habitacional. 

A partir desta agenda foi definida a etapa de realização de oficinas comunitárias, 

conforme termo de referência e proposta metodológica, divididas em duas sistemáticas 

diferenciadas: 
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a) realização de 21 Audiências Públicas, contemplando os bairros e a zona rural, com 

o envolvimento efetivo das Associações de Moradores; 

b) realização de 8 Plenárias, baseadas nas informações do Diagnóstico Habitacional e 

nos outros dados coletados, utilizando a metodologia do planejamento estratégico, con-

forme orientação do Plano Diretor de São Bento do Sul. 

As 21 audiências foram divididas em rurais e urbanas, sendo que 16 foram realizadas 

nos bairros e 5 aconteceram na zona rural. Este conjunto de audiências públicas foi realizado no 

período de 15 de maio de 2008 a 2 de abril de 2009. As audiências urbanas foram localizadas nos 

bairros: 

a) Serra Alta, 

b) Centenário, 

c) Cruzeiro, 

d) Brasília – Vila São Paulo, 

e) Brasília, 

f) 25 de Julho, 

g) Mato Preto, 

h) Dona Francisca e Bela Aliança, 

i) Schramm, 

j) Rio Negro, 

k) Boehmerwald, 

l) Progresso, 

m) Oxford, 

n) Alpino e Lençol, 

o) Colonial. 

 

As audiências rurais foram realizadas nas localidades de: 

a) Ponte dos Vieiras, 

b) Rio Antinha, 

c) Rio Natal, 

d) Rio Vermelho (povoado e arredores), 

e) Fundão. 

 

Os trabalhos foram coordenados pela Empresa Municipal de Habitação de São Bento do 

Sul - EMHAB. E para o desenvolvimento dos trabalhos foi utilizada a seguinte sistemática: 

a) Introdução, 

b) Explanação sobre o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, 
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c) Aplicação de questionário, tendo como tema informações a respeito do tipo de habi-

tação, renda familiar, número de famílias que dividem a mesma casa, a infraestrutura da 

rua e da habitação, a regularização fundiária e situações de risco, entre outras,  

d) Palavra - Livre, manifestação da comunidade participante da audiência, 

e) Encerramento. 

 

A realização de 8 (oito) Reuniões plenárias tem por objetivo  o estabelecimento dos 

rumos da Política Habitacional Municipal, a partir da missão, visão e dos objetivos em relação a 

moradia estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo, pelos 

membros do Conselho Gestor do FMHIS com a participação de outros setores da comunidade.   

O conjunto de Reuniões plenárias foi realizado no período de 01 de fevereiro de 2010 a 

03 de fevereiro de 2010, no Auditório da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, sendo 

desenvolvido cada um dos seguintes temas: 

a)  Inadequação Habitacional, 

b) Assentamentos Precários, 

c) Condições Institucionais e Administrativas, 

d) Recursos Existentes e Projetados, 

e) Déficit Habitacional, 

f) Produção de Terra Urbana, 

g) Gestão, Monitoramento e Revisão, 

h) Habitação e Meio Ambiente. 

 

Os trabalhos foram coordenados de forma conjunta pela Empresa Municipal de 

Habitação de São Bento do Sul - EMHAB e pela consultora.  

Para o desenvolvimento dos trabalhos foi utilizada a Metodologia do Planejamento 

Estratégico (Matriz FOFA - forças e oportunidades, fraquezas e ameaças) conforme orientação do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo (PDDIP) de São Bento do Sul. Após 

uma introdução visando explicitar a sistemática de elaboração do PMHIS e da metodologia a ser 

utilizada na reunião plenária, assim como o tema a ser debatido, a análise ocorreu em pequenos 

grupos, utilizando-se do metaplan - anotações em cartelas diferenciadas nas cores possibilitando 

definir forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. As conclusões de cada grupo foram 

apresentadas à plenária, que as rediscutiu estabelecendo o painel referente ao tema objeto da 

reunião. 

A análise realizada foi dividida em dois ambientes relativos à Administração Municipal: 

a) ambiente interno: 

  Forças; 

  Fraquezas. 
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b) ambiente externo: 

  Oportunidades, 

  Ameaças. 

 

Consideram-se forças as características ou situações intrínsecas e desejáveis da 

instituição, no caso EMHAB, que podem favorecer o cumprimento de sua missão e dos objetivos 

estabelecidos que, por isso, devem ser preservadas ou potencializadas. 

Consideram-se fraquezas as características ou situações intrínsecas e indesejáveis da 

instituição que podem prejudicar o cumprimento de sua missão e dos objetivos estabelecidos que, 

por isso, devem ser abolidas ou minimizadas. 

Consideram-se oportunidades quaisquer elementos (forças, eventos ou situações) do 

ambiente externo que podem afetar de forma positiva a instituição. São influências que constituem 

ou que venham a se constituir, em elementos favoráveis ao desempenho da instituição, no 

cumprimento de sua missão. 

Consideram-se ameaças quaisquer elementos (forças, eventos ou situações) do 

ambiente externo que podem afetar de forma negativa a instituição. São influências que 

constituem ou que venham a constituir, em elementos desfavoráveis ao desempenho da 

instituição, no cumprimento de sua missão. 

2.2.4 POLÍTICA HABITACIONAL VIGENTE 

A política habitacional vigente é composta pelas diretrizes e ações dos Governos Federal, 

Estadual e Municipal. A política federal e  estadual são os referenciais para a elaboração da nova 

política municipal do setor. A atual política municipal deve ser avaliada tendo em vista a sua 

resposta a realidade local. O seu diagnóstico deve considerar a oferta habitacional, os marcos 

regulatórios e legais, as condições institucionais e administrativas do município referentes ao 

setor, os recursos financeiros existentes e os programas e ações implantados e em implantação. 

2.2.4.1 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

2.2.4.1.1 LEI ORGÂNICA  

A Lei Orgânica, do Município de São Bento do Sul foi promulgada em 05 de abril de 1990 

e tratou do Desenvolvimento Urbano em seu Título V, Capítulo II com diretrizes voltadas à política 

de desenvolvimento urbano e habitacional, dando especial destaque ao Plano Diretor, a 

necessidade de Programas de Habitação Popular e as políticas voltadas à melhoria do 
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Saneamento Básico. 

Em que pese, não tenha contemplado diretamente o regramento do Estatuto da Cidade, 

a Lei Orgânica, de certa forma, antecipou-se ao regramento do Estatuto da Cidade, anunciando 

uma série de institutos que podem ser utilizados na execução da Política Urbana, servindo de 

suporte para elaboração de uma Política Habitacional de Interesse Social eficiente.  

Observa-se que a LOM dispensou atenção especial à política de desenvolvimento urbano 

e habitacional contemplando-a no Capítulo denominado “Do Desenvolvimento Urbano” 

apresentando uma série de artigos que interessam ao desenvolvimento habitacional, em especial 

a necessidade de um Plano Diretor cujo objetivo é ordenar o pleno e harmônico desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes e a proteção ao meio 

ambiente. 

Também, estão elencados neste comando alguns instrumentos jurídicos importantes de 

indução do desenvolvimento social, que têm seus reflexos na questão urbana e habitacional, onde 

o Município ao valer-se de sua autoridade e competência, assegurados na Constituição Federal, 

Estadual e Legislação Complementar, responsabiliza-se em elaborar uma política urbana e 

habitacional com a elaboração de projetos e programas de desenvolvimento local, onde a  

participação das respectivas comunidades no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, 

planos, programas e projetos é fundamental para sua execução atendendo assim, aos princípios 

gerais estabelecidos na Constituição Federal.  

Assim, diante destes dispositivos elencados na Lei Orgânica, pode-se afirmar que 

município de São Bento do Sul contempla em sua lei máxima a questão urbana e habitacional 

primando sempre pela preservação, proteção e recuperação do meio-ambiente urbano e rural; o 

que lhe autoriza, por exemplo, ampliar o acesso a lotes dotados de infraestrutura básica e 

servidos por transporte coletivo. 

A Lei Orgânica, com base nas diretrizes do Plano Diretor, autoriza o município a produzir 

normas sobre zoneamento, loteamento, parcelamento, uso e ocupação do solo, índices 

urbanísticos e proteção ambiental, garantindo assim o crescimento ordenado da cidade. 

É importante frisar que a LOM incumbe ao município, em consonância com o Estado, a 

União e Sociedade Civil, promover programas de construção de moradia popular, de melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico, bem como urbanizar e regularizar as áreas 

ocupadas por população de baixa renda, passíveis de urbanização autorizando a titulação dos 

imóveis localizados nessas áreas. 

Por fim, define em seu artigo 116, em consonância com a Constituição do Estado que o 

município promoverá programas de interesse social destinados a facilitar o acesso da população à 

habitação, priorizando as famílias de baixa renda e os problemas de sub-habitação, a 

regularização fundiária; a dotação de infraestrutura básica e de equipamentos sociais, e a 

implantação de empreendimentos habitacionais para garantir gradativamente habitação a todas as 
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famílias, destinando valores em seus planos plurianuais e orçamentos anuais a fim de garantir a 

eficácia da política habitacional. 

Assim, pode-se afirmar que município de São Bento do Sul contempla em sua lei máxima 

a questão habitacional o que lhe garante a possibilidade de executar programas de regularização 

fundiária, os quais são utilizados na execução da política urbana com o objetivo de titular, 

legalizar, ordenar e desenvolver a cidade em proveito da dignidade da pessoa humana cumprindo 

assim, a função social da cidade, em consonância com as políticas sociais e econômicas do 

Município. 

2.2.4.1.2 LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 

São Bento do Sul através da Lei n. 1675 de 10 de outubro de 2006, instituiu seu atual 

Plano Diretor, onde se destacam dispositivos no que concerne a produção e regulamentação da 

habitação de interesse social, fazendo referências a instrumentos de universalização das cidades, 

conforme está previsto no Estatuto da Cidade. 

Nesse diapasão deve ser registrado que a Cidade possui uma preocupação muito grande 

com o planejamento urbano, pois desde 2006 o Município estabeleceu seu novo Plano Diretor 

através de um amplo debate com as comunidades contemplando com grande ênfase os 

instrumentos de universalização das cidades previstos na lei federal. 

Nota-se nesta norma que o município adota uma estratégia especial de produção da 

Cidade, que tem como objetivo principal a promoção do desenvolvimento através implementação 

de uma política de habitação social, que integre e regule as forças econômicas informais de 

acesso a terra e capacite o Município para a produção pública de Habitação de Interesse Social, 

capaz de atender as populações de baixa e média renda, com incentivos e estímulos à produção 

de habitação, à regularização fundiária e urbanização específica dos assentamentos irregulares 

os integrando à malha urbana formal. 

O Estatuto da Cidade estabelece que o Plano Diretor deve contemplar instrumentos de 

indução do crescimento urbano sustentável aliado a um planejamento participativo e de caráter 

permanente, a fim de promover a universalização das cidades, e é nesse sentido  que se pode 

observar no atual Plano Diretor de São Bento do Sul, onde estes instrumentos já estão 

contemplados, o que auxilia na elaboração das demais legislações urbanísticas, voltada à 

habitação de interesse social, bem como da legislação que regula o direito de propriedade, e 

permitem a realização de melhorias habitacionais nos assentamentos precários e a edificação de 

novos assentamentos de forma organizada e sem agredir ao meio ambiente. 

Outra característica importante que está contemplada no plano diretor de São Bento do 

Sul é que este instrumento objetiva incorporar a cidade informal à cidade formal, introduzindo em 

seu texto diretrizes, princípios e instrumentos de desenvolvimento urbano que permite articular e 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 77 
 
integrar as políticas habitacional, fundiária e ambiental, com vistas a dar ao território um uso que 

contemple a função social da cidade. 

O plano diretor de São Bento do Sul também sugere que a Habitação de Interesse Social 

seja aquela destinada à população residente em núcleos de habitabilidade precária, ou desprovida 

de poder aquisitivo familiar suficiente para obtê-la no mercado imobiliário, traçando uma Estratégia 

especial de Produção da Cidade através de programas de Habitação de Interesse Social, 

propondo a implementação de ações, projetos e procedimentos de regulamentação, da 

manutenção e da produção da Habitação de Interesse Social, com a criação de zonas especiais 

de interesse social. 

Cabe informar que o Plano Diretor trata da divisão política do Município, bem como 

estabelece estratégias de intervenção na cidade, cuidando da estruturação urbana da mobilidade 

e da malha viária; trata do uso e ocupação do solo privado, da qualificação ambiental, da 

produção, tanto econômica quanto da cidade. Institui um sistema de planejamento, firmando um 

modelo espacial, estabelecendo as áreas de ocupação. Estrutura-se em macrozonas e define os 

elementos estruturadores do modelo espacial, bem como suas zonas (urbana e rural) com seus 

devidos usos. 

Na mesma linha o Plano Diretor trata do sistema de planejamento, estabelecendo seus 

componentes, estrutura e atribuições.  Lista os instrumentos do Plano Diretor, os instrumentos da 

Política Urbana e os mecanismos de indução do crescimento.  

Trata, também, dos instrumentos de regulação para intervenção no solo, quais sejam a 

ocupação e uso do solo, a transferência de potencial construtivo, o solo criado, a tributação 

progressiva entre outros. 

Portanto, cabe ao Município de São Bento do Sul implantar a legislação urbanística e 

melhorá-la, bem como promover integração entre os programas de regularização fundiária e 

urbanística, com o objetivo da manutenção de Habitação de Interesse Social, sem a remoção dos 

moradores quando estes não estiverem expostos a risco ou e em casos de excedentes 

populacionais, além de aplicar a legislação que regula o direito de propriedade a fim de promover 

universalização dos direitos básicos à cidade urbanizada, definindo instrumentos de urbanização 

como, por exemplo, estabelecendo e delimitando as ZEIS (zonas especiais de interesse social), 

para não impor barreiras para produção da habitação de interesse social, captando recursos junto 

a outras esferas de governo objetivando a realização de melhorias habitacionais nos 

assentamentos precários e a edificação de novos assentamentos. 

Por fim, cabe observar que São Bento do Sul possui um vasto ordenamento que integra a 

legislação urbanística, além do Plano Diretor, o parcelamento do solo que oferece as normas 

gerais do regime urbanístico, estabelecendo o regime das atividades, os dispositivos de controle 

de edificações, e parcelamento do solo. Neste ponto tratando do loteamento, desmembramento, 

fracionamento e edificação, a Lei do Zoneamento que regulamenta o desenvolvimento da Cidade, 
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o Código de Obras, que regulamenta as construções, especialmente com vistas a sua 

habitabilidade, segurança e higiene da unidade habitacional; o Código Posturas, que regulamenta 

as ações dos munícipes com vistas ao convívio comunitário, e a salubridade e segurança pública. 

Por fim temos a política municipal de meio ambiente, que regulamenta a forma de utilização e 

preservação dos recursos naturais dentro do território do Município de São Bento do Sul.  

2.2.4.1.3 LEI DA POLÍTICA HABICIONAL 

O Município de São Bento do Sul tem um longo histórico de legislação voltada à moradia 

popular, bem como de parcerias junto aos Governos Federal e Estadual na busca de 

investimentos em habitação para população de baixa renda, e com isso vêm diminuindo o déficit 

habitacional. 

A lei municipal n° 56 de 18 de maio de 2001 criou, estruturou e determinou as condições 

de funcionamento da Política Local de Habitação de Interesse Social, tendo como marco a criação 

da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, formatando assim a política 

habitacional do município, disciplinando a política de habitação de interesse social. 

Dentre os principais objetivos da política de habitação de interesse social, estão a 

implementação de programas de habitação e loteamentos populares de interesse social, bem 

como a urbanização e o parcelamento de áreas de terra que integram, destinadas à EMHAB, 

onde a transferência dos lotes resultantes de parcelamento, efetivar-se-á através de alienação. 

Outro ponto importante da política de habitação de interesse social de São Bento do Sul 

está na necessidade de viabilizar junto aos entes federados os recursos para o financiamento da 

habitação de interesse social, elaborar programas habitacionais objetivando atender as famílias 

que mais necessitam diminuir o déficit habitacional, melhorar a qualidade de vida da população 

beneficiária destes programas e viabilizar para a população em estado de vulnerabilidade social o 

acesso à habitação digna. 

A lei apresenta a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, como 

centralizadora dos programas e projetos destinados à habitação, onde a estruturação, a 

organização e a atuação das Secretarias Municipais devem observar os princípios de integração 

com as políticas habitacionais federal, estadual e municipal, bem como das demais políticas 

setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social, garantia da moradia digna 

com padrões mínimos de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 

transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais à população em estado de 

vulnerabilidade social, bem como transparência dos procedimentos decisórios com uma ampla 

participação comunitária. 

As diretrizes desta política priorizam a execução de programas e projetos habitacionais 

para a população de baixa renda que habita moradias em condições precárias ou construídas em 
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áreas de risco, em favelas, habitações coletivas ou de aluguel, com renda familiar igual ou inferior 

a 10 (dez) salários mínimos, priorizando na aplicação dos recursos da EMHAB, a população cuja 

renda familiar seja de zero até cinco salários mínimos. 

Objetivando complementar esta lei foi instituída a lei 1.714 de 20 de novembro de 2006, 

cujo objetivo foi instituir o sistema de pontuação para definição de ordem de prioridade para 

aquisição de lote ou casa nos programas habitacionais mantidos pelo Município. 

Esta lei estabeleceu um processo de seleção que deve ser precedido de processo 

classificatório dos interessados, os quais preencherão uma ficha de inscrição, onde mediante 

análise e avaliação da situação sócioeconômica da família, situação habitacional da família por 

ocasião da inscrição na EMHAB, tempo de residência e domicílio no Município, data de inscrição 

dentre outros serão avaliadas através de um sistema de pontuação. 

Assim, para garantir o cumprimento Política Habitacional instituída cabe ao Poder 

Executivo Municipal, através da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, 

exercer as atividades relacionadas com a implementação de programas de habitação de interesse 

social em especial a aquisição de áreas para construção de casas e implementação de 

loteamentos populares, firmar convênios com entidades bancárias e outros órgãos para financiar 

aquisição de casas populares e realizar a recuperação ou o reassentamento de habitações 

insalubres e de risco. 

Outra lei importante para a operacionalização da política municipal de habitação é a Lei 

2.048 de 27 de dezembro de 2007, que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

e instituiu seu Conselho Gestor.  

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social será regido por um Conselho Gestor 

e tem como objetivo centralizar e gerenciar os recursos orçamentários destinados a implementar 

as políticas habitacionais direcionadas à população em estado de vulnerabilidade e risco 

habitacional. As fontes e recursos que constituem o fundo originam-se principalmente através de 

dotações do Orçamento do Município, recursos provenientes de empréstimos externos 

contribuições e doações e receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com 

recursos do FMHIS.  

O Conselho Gestor do Fundo é o órgão deliberativo de caráter permanente, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil, sendo o responsável pela proposição e o 

controle da Política de Habitação de Interesse Social, e com a finalidade de assegurar a 

participação da comunidade na elaboração e implementação de programas para habitação 

popular. 

O Conselho Municipal de Habitação tem como suas principais atribuições legais, 

estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos do FMHIS, deliberar sobre as contas do 

FMHIS; elaborar e aprovar seu Regimento Interno; fixar critérios para a priorização de linhas de 

ação; aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo nas áreas 
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sociais, tais como habitação, saneamento básico e promoção humana; acompanhar, avaliar e 

fiscalizar os programas, projetos, serviços, ações de habitação na abrangência municipal; 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, acompanhar a execução dos 

programas sociais de habitação, avaliar, propor, debater e aprovar a política de desenvolvimento 

urbano. 

Cabe referendar que o Conselho possui atribuições fiscalizatórias como, por exemplo, 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo e fiscalizar a execução dos programas 

de habitação com recursos do fundo, tendo inclusive o poder de requerer o embargo de obras e 

suspensão da liberação de recursos desde que constatado o desvio de finalidade do recurso 

oriundo do Fundo, ou ainda irregularidades na aplicação das normas da boa técnica ou agressão 

ao meio ambiente. 

O Conselho, conforme determina esta lei é um órgão colegiado vinculado a 

Administração Municipal e tem uma composição paritária entre o poder público e a sociedade civil 

organizada, com um número de 12 (doze) membros, onde a presidência é exercida pelo Diretor 

Presidente da EMHAB. 

Os recursos do Fundo serão aplicados essencialmente às ações vinculadas aos 

programas de habitação de interesse social que contemplem principalmente aquisição, 

construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades 

habitacionais em áreas urbanas e rurais, a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, 

a urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de 

áreas caracterizadas de interesse social, a implantação de saneamento básico, a aquisição de 

materiais para construção, ampliação e reforma de moradias, a recuperação ou produção de 

habitações em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, contratação de 

serviços técnicos para viabilização de programas de habitação de interesse social dentre outros. 

Por fim, temos que o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ficará vinculado 

diretamente à EMHAB, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 

programas destinados a implementar as políticas habitacionais direcionadas à população de 

menor renda, administrando o Fundo e estabelecendo as diretrizes para aplicação de seus 

recursos juntamente com o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social, e em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo de 

São Bento do Sul, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 

2.2.5 CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS  

O Município de São Bento do Sul passou por uma reforma administrativa através da Lei 

nº 56 de 18 de maio de 2001, onde o departamento de Habitação e as divisões de Cadastro 

Social e Obras Habitacionais, que integravam a Secretaria Municipal de Planejamento, passaram 
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a ser parte da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul - EMHAB. 

Esta lei municipal criou, estruturou e determinou as condições de funcionamento da 

Política Local de Habitação de Interesse Social, tendo como marco a criação da Empresa 

Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, formatando assim a política habitacional 

do município, disciplinando a política de habitação de interesse social. 

Dentre os principais objetivos da política de habitação de interesse social, estão a 

implementação de programas de habitação e loteamentos populares de interesse social, bem 

como a urbanização e o parcelamento de áreas de terra que integram, destinadas à EMHAB, 

onde a transferência dos lotes resultantes de parcelamento, efetivar-se-á através da alienação. 

Outro ponto importante da política de habitação de interesse social de São Bento do Sul 

está na necessidade de viabilizar junto aos entes federados os recursos para o financiamento da 

habitação de interesse social, elaborar programas habitacionais objetivando atender as famílias 

que mais necessitem diminuir o déficit habitacional, melhorar a qualidade de vida da população 

beneficiária destes programas e viabilizar à população em estado de vulnerabilidade social o 

acesso à habitação digna. 

A lei apresenta a Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, como 

centralizadora dos programas e projetos destinados à habitação, onde a estruturação, 

organização e atuação das Secretarias Municipais devem observar os princípios de integração 

com as políticas habitacionais federal, estadual e municipal, bem como das demais políticas 

setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social, garantia da moradia digna 

com padrões mínimos de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 

transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais para a população em estado de 

vulnerabilidade social, bem como transparência dos procedimentos decisórios com uma ampla 

participação comunitária. 

As diretrizes desta política priorizam a execução de programas e projetos habitacionais 

para a população de baixa renda que habita em moradias com condições precárias ou construídas 

em áreas de risco, favelas, habitações coletivas ou de aluguel, com renda familiar igual ou inferior 

a 10 (dez) salários mínimos, priorizando na aplicação dos recursos da EMHAB a população cuja 

renda familiar seja de zero até cinco salários mínimos. 

Objetivando complementar esta lei foi instituída a lei 1.714 de 20 de novembro de 2006, 

afim de instituir o sistema de pontuação para definição de ordem de prioridade para aquisição de 

lote ou casa nos programas habitacionais mantidos pelo Município. 

Esta lei estabeleceu um processo de seleção que deve ser precedido de processo 

classificatório dos interessados, os quais preencherão uma ficha de inscrição onde mediante 

análise e avaliação da situação socioeconômica da família, situação habitacional da família por 

ocasião da inscrição na EMHAB, tempo de residência e domicílio no Município data de inscrição 

dentre outros serão avaliada através de um sistema de pontuação. 
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Assim, para garantir o cumprimento Política Habitacional instituída cabe o Poder 

Executivo Municipal, através da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul - EMHAB 

exercer as atividades relacionadas com a implementação de programas de habitação de interesse 

social em especial a aquisição de áreas para construção de casas e implementação de 

loteamentos populares, firmar convênios com entidades bancárias e outros órgãos para financiar 

aquisição de casas populares e realizar a recuperação ou o reassentamento de habitações 

insalubres e de risco. 

Outra lei importante para a operacionalização da política municipal de habitação é a Lei 

2.048 de 27 de dezembro de 2007 que criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

e instituiu seu Conselho Gestor. 

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social será regido por um Conselho Gestor 

e tem como objetivo centralizar e gerenciar os recursos orçamentários destinados a implementar 

as políticas habitacionais direcionadas à população em estado de vulnerabilidade e risco 

habitacional. As fontes e recursos que constituem o fundo originam-se principalmente através de 

dotações do Orçamento do Município, recursos provenientes de empréstimos externos 

contribuições e doações e receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com 

recursos do FMHIS.  

O Conselho Gestor do Fundo é o órgão deliberativo de caráter permanente, de 

composição paritária entre governo e sociedade civil, sendo o responsável pela proposição e o 

controle da Política de Habitação de Interesse Social e com a finalidade de assegurar a 

participação da comunidade na elaboração e implementação de programas para habitação 

popular. 

O Conselho Gestor tem como suas principais atribuições legais, estabelecer diretrizes e 

critérios de alocação dos recursos do FMHIS, deliberar sobre as contas do FMHIS; elaborar e 

aprovar seu Regimento Interno; fixar critérios para a priorização de linhas de ação; aprovar os 

programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo nas áreas sociais, tais como 

de habitação, saneamento básico e promoção humana; acompanhar, avaliar e fiscalizar os 

programas, projetos, serviços, ações de habitação na abrangência municipal; acompanhar e 

fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, acompanhar a execução dos programas sociais de 

habitação, avaliar, propor, debater e aprovar a política de desenvolvimento urbano. 

Cabe referendar que o Conselho possui atribuições fiscalizatórias como, por exemplo, 

acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo e fiscalizar a execução dos programas 

de habitação com recursos do fundo, tendo inclusive o poder de requerer o embargo de obras e 

suspensão da liberação de recursos desde que constatado o desvio de finalidade do recurso 

oriundo do Fundo, ou ainda irregularidades na aplicação das normas da boa técnica ou agressão 

ao meio ambiente. 

O Conselho, conforme determina esta lei é um órgão colegiado vinculado a 
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Administração Municipal e tem uma composição paritária entre o poder público e a sociedade civil 

organizada, com um número de 12 (doze) membros, onde a presidência é exercida pelo Diretor 

Presidente da EMHAB. 

Os recursos do Fundo serão aplicados essencialmente às ações vinculadas aos 

programas de habitação de interesse social que contemplem principalmente aquisição, 

construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades 

habitacionais em áreas urbanas e rurais, a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, 

a urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de 

áreas caracterizadas de interesse social, a implantação de saneamento básico, a aquisição de 

materiais para construção, ampliação e reforma de moradias, a recuperação ou produção de 

habitações em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, contratação de 

serviços técnicos para viabilização de programas de habitação de interesse social dentre outros. 

Por fim, temos que o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ficará vinculado 

diretamente à EMHAB, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os 

programas destinados a implementar as políticas habitacionais direcionadas à população de 

menor renda, administrando o Fundo e estabelecendo as diretrizes para aplicação de seus 

recursos juntamente com o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

e em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo de São 

Bento do Sul, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 

A estrutura de pessoal da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul – 

EMHAB é composta por: 

I - um diretor presidente;  

II - um diretor de departamento;  

III - um assessor jurídico; 

IV - dois chefes de divisão;  

V - um coordenador de setor;  

VI - um arquiteto e urbanista; 

VII - um assistente administrativo; 

VIII - um assistente social; 

IX- um auxiliar administrativo; 

X - um contador; 

XI - um estagiário de engenharia; 

XII - uma estagiária de nível médio. 

 

A EMHAB está instalada em três salas cedidas pela prefeitura com área 78,969 m². Cada 

um dos funcionários utiliza um computador, sendo que dois dos equipamentos estão em estado 

precário, contando ainda com uma máquina fotográfica digital. A empresa utiliza ainda três 
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veículos, sendo eles: 

I - um caminhão VW 708, de propriedade da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, 

com preferência de uso para a autarquia, quando necessário; 

II - um automóvel GM Corsa Wind, 2001, de propriedade da Prefeitura Municipal; 

III – um Pick-up Ford Courier 1,6L, 2005. 

 

Diversos outros órgãos da administração participam complementarmente da implantação 

de outros programas habitacionais, com é o caso, por exemplo, da Secretaria Municipal de Obras 

- SEMOB na implantação de equipamentos e infraestrutura. 
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3. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ORIENTADORAS 

No Diagnóstico realizado foram definidas as condições legais, federal e estadual, que 

balizam os princípios normativos naqueles âmbitos, as Políticas Habitacionais de Interesse Social 

federal e estadual. Estes princípios foram adotados na definição da Política Municipal deste setor. 

Do mesmo Diagnóstico, oportunizou-se a definição dos princípios e das diretrizes 

orientadoras,  definição das Estratégias de Ação do PMHIS. 

3.1 PRINCÍPIOS 

São princípios do Plano de Habitação de Interesse Social de São Bento do Sul, em 

consonância com os elencados pela Política Nacional de Habitação: 

 Direito a moradia digna como fator de inclusão social, assegurando um padrão mínimo de 

habitabilidade e urbanização com a garantia de proteção dos recursos naturais; 

 Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade na formula-

ção, execução e acompanhamento da política habitacional, garantindo a descentralização, contro-

le social e transparência;  

 Garantia de que a propriedade cumpra sua função social, coibindo a especulação imobiliá-

ria, permitindo o acesso a terra urbanizada e o pleno desenvolvimento das funções sociais da ci-

dade e do município; 

 Questão habitacional como uma política de Estado, articulando as três esferas de governo 

no atendimento a demanda habitacional de interesse social;  

 Articulação das ações de habitação à política urbana e com as demais políticas sociais e 

ambientais. 

3.2 DIRETRIZES ORIENTADORAS 

São diretrizes orientadoras do Plano de Habitação de Interesse Social de São Bento do 

Sul em consonância com os elencados pela Política Nacional de Habitação: 

 integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas, sociais e ambientais, de 

forma a garantir o direito à habitação como direito à cidade, incluindo o acesso a equipamentos 

sociais e de infraestrutura urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e proteção dos 

recursos naturais e da paisagem; 

 promover a melhoria das moradias em assentamentos precários, urbanizados ou em pro-

cesso de urbanização, através de ações de assistência técnica e de crédito; 
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 garantir o acesso à terra urbanizada para a população de baixa renda, através da oferta de 

lotes urbanizados; 

 promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos assentamentos habi-

tacionais precários e seu pleno atendimento pela infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos 

comunitários, com a garantia de acessibilidade urbana; 

 coibir novas ocupações em áreas inadequadas, tais como as áreas de preservação ambi-

ental, de proteção aos mananciais, áreas de risco, áreas contaminadas e áreas públicas; 

 ampliar a captação de recursos junto a outras esferas de governo (federal e estadual) e 

agentes financeiros para projetos habitacionais; 

 incentivar a formação de agentes promotores e financeiros não estatais, a exemplo das 

cooperativas e associações comunitárias auto-gestionárias,  na execução de programas habita-

cionais. 

 promover ações de desenvolvimento institucional visando a modernização organizacional, 

a capacitação técnica de agentes públicos e privados e  atualização do quadro legal-normativo; 

 implantar mecanismo de assistência técnica e jurídica que atenda a indivíduos, entidades, 

grupos comunitários e movimentos na área de habitação de interesse social; 

 garantir a alocação de recursos destinados à habitação de interesse social no Fundo Muni-

cipal de Habitação, com dotação orçamentária própria, para implementar as ações previstas no 

Plano Habitacional de Interesse Social; 

 incentivar a gestão democrática e o controle social, por meio de processos participativos 

no planejamento e na gestão do setor habitacional, especialmente no que tange a habitação de 

interesse social; 

 desenvolver Sistema de controle e monitoramento da implantação do PMHIS, que se rela-

cione com outros sistemas de informação do município, mantendo um cadastro atualizado sobre a 

situação habitacional do município. 
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4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

A definição dos objetivos, metas e indicadores do PMHIS, considerou as necessidades 

habitacionais detectadas, as condições institucionais e administrativas municipais analisadas e as 

fontes de recursos disponíveis. 

Os objetivos do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social dividem-se no objetivo 

geral e nos objetivos específicos.  

4.1 OBJETIVO GERAL 

O Plano Municipal de Habitação Interesse Social do Município de São Bento do Sul tem 

como objetivo geral estabelecer um referencial para a Política Municipal de Habitação, que 

dialogue com as estratégias de intervenção e os princípios e diretrizes definidas, visando 

identificar recursos e instrumentos necessários ao enfrentamento das necessidades habitacionais 

atuais e futuras. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos do Plano de Habitação de Interesse Social de São Bento do 

Sul, em consonância com o objetivo geral do PMHIS e os objetivos do PLANHAB: 

 Promover a inclusão social e territorial no município, por meio da urbanização e regulariza-

ção dos assentamentos precários e da ocupação de lotes vagos e de áreas subutilizadas; 

 Atender as necessidades habitacionais, relativas a inadequação das moradias da popula-

ção de menor renda, com melhoria das condições de habitabilidade e oferta de serviços públicos 

de qualidade, eliminando a situação de risco à moradia;  

 Ampliar o atendimento habitacional para a população de menor renda, através de novas 

oportunidades habitacionais e de lotes urbanizados, para atender ao déficit atual de moradias e 

neutralizar a ocorrência de ocupações irregulares;  

 Estimular a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) de qualidade através de par-

cerias com o governo federal e estadual e por meio da iniciativa privada, associações e cooperati-

vas populares de produção de HIS; 

 Promover o desenvolvimento institucional do setor habitacional da prefeitura para a gestão 

de interesse social. 
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4.3 METAS 

As metas especificam quais produtos habitacionais serão ofertados pelos programas e 

ações em um determinado período de tempo. Algumas metas podem ser quantificadas e outras 

objetivam mudanças de situação global ou pontual, que não podem ser expressas em números, 

mas sim em melhorias da situação atual. 

As metas são compreendidas em três linhas com a finalidade de atender o objetivo geral 

e os objetivos específicos. Estas linhas estabelecem programas diversos e classificam-se em: 

a) normativas, que compreendem reformulação de leis, decretos e outros regramentos 

municipais; 

b) institucionais, que objetivam o fortalecimento e a modernização da administração pública; 

c) atendimento, que compreendem programas e ações de provisão, adequação, urbanização e 

regularização. 

4.3.1 METAS NORMATIVAS 

As metas normativas referem-se a alterações nas leis e normas habitacionais e urbanas, 

com o objetivo de proporcionar a ampliação da oferta de lotes e unidades habitacionais para a 

população de menor renda. 

São metas normativas:  

 criar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de HIS, alterando 

a Lei nº 1.675, de 10 de outubro de 2006, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Inte-

grado e  Participativo do Município de São Bento do Sul; 

 elaborar legislações específicas que regulamentem a aplicação dos instrumentos do Esta-

tuto da Cidade, previsto na Lei 1.675/06 (Plano Diretor); 

 rever o Plano Plurianual do período 2010/2013 em relação aos programas e metas do 

PMHIS; 

 elaborar quadrienalmente o Plano Plurianual de acordo com o PMHIS; 

 elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual de acordo 

com o PMHIS; 

 revisar o Código de Obras, o Código de Parcelamento do Solo e as demais legislações ur-

banísticas e habitacionais; 

 avaliar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do PMHIS, após a publica-

ção dos resultados dos Censos Demográficos pelo IBGE, e quando da elaboração do Plano Pluri-

anual, com eventual redefinição dos programas, ações, estratégias e metas. 
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4.3.2 METAS INSTITUCIONAIS 

As metas institucionais objetivam o fortalecimento e a modernização da gestão pública e 

dos seus procedimentos. 

São metas institucionais: 

 aumentar a capacidade institucional dos gestores da Política Habitacional Municipal para o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMHIS, e para o fortalecimento do Fundo Muni-

cipal de Habitação de Interesse Social; 

 ampliar a capacidade financeira da Empresa Municipal de Habitação de São Bento do Sul 

– EMHAB, com a captação de recursos externos para a efetivação de Programas de Produção de 

Unidades Habitacionais; 

 ampliar a atuação dos agentes fiscalizadores no controle de invasões de áreas públicas e 

privadas, em especial referente as Áreas de Preservação Permanente e áreas de risco; 

 conscientizar a comunidade e os ocupantes de assentamentos precários sobre questões 

de proteção e preservação do meio ambiente. 

4.3.3 METAS DE ATENDIMENTO 

As metas de atendimento estabelecem intervenções da Administração Pública referentes 

a provisão de novas habitações, adequação das existentes, urbanização e a regularização 

fundiária. 

São metas de atendimento: 

 diminuir progressivamente o déficit habitacional, iniciando a implantação, no período pre-

visto pelo PMHIS, um mínimo de 89 (oitenta e nove) novos lotes urbanizados e registrados e 89 

(oitenta e nove) novas unidades habitacionais, anualmente, através de parcerias com as demais 

esferas de governo, iniciativa privada, cooperativas e similares; 

 ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, 

garantindo como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados; 

 reduzir gradativamente dos assentamentos precários, até alcançar a regularização de to-

dos estes, tendo como meta anual, iniciar a regularização fundiária de no mínimo um assentamen-

to. 

 atender as demandas emergenciais habitacionais decorrentes de situações de calamidade 

pública ou desastres; 

 requalificar unidades  habitacionais através da implantação de módulos sanitários, da dimi-

nuição da densidade excessiva de moradores por dormitório através da ampliação das moradias e 

da reforma de habitações precárias; 
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 realocar famílias residentes em áreas de risco. 

4.4 INDICADORES 

Os indicadores podem ser compreendidos como instrumentos que permitem identificar e 

medir aspectos relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de 

uma intervenção na realidade.  

A principal finalidade de um indicador é traduzir de forma mensurável determinado 

aspecto de uma realidade dada (situação social) ou construída (ação de governo), de maneira a 

tornar operacional a sua observação e avaliação. 

Estão definidos na literatura alguns conceitos para avaliar o desempenho de programas e 

projetos, sendo: eficácia, eficiência e efetividade. Adotamos aqui os conceitos expressos no 

Decreto n.º 5.233/2004 conforme: 

a) eficácia: medida do grau de cumprimento das metas fixadas para um determinado pro-

jeto, atividade ou programa em relação ao previsto;  

b) eficiência: medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realiza-

ção de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a padrões estabelecidos;  

c) efetividade: medida do grau de cumprimento dos objetivos que orientaram a constitui-

ção de um determinado Programa, tendo como referência os impactos na sociedade. 

 

Para monitoramento do PMHIS foram identificados 13 indicadores de medição para 

acompanhar o desempenho dos programas no atendimento aos objetivos e metas estabelecidas. 

4.4.1 INDICADORES DE EFICÁCIA 

O conjunto de indicadores de eficácia é formado pelos seguintes indicadores, que 

expressam o grau de atendimento das metas fixadas para cada um dos programas e ações 

fixados: 

a) Produção de lotes de interesse social (Quadro 4.1); 

b) Produção de unidades habitacionais (Quadro 4.2); 

c) Área de glebas ou terrenos disponibilizados para ZEIS (Quadro 4.3); 

d) Número de lotes regularizados (Quadro 4.4); 

e) Número de unidades habitacionais ampliadas (Quadro 4.5); 

f) Número de Unidades sanitárias domiciliares implantadas (Quadro 4.6). 
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QUADRO 4. 1 - INDICADOR: PRODUÇÃO DE LOTES DE INTERESSE SOCIAL 

INDICADOR: 

Produção de lotes de interesse social 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 

Indica quantidade de lotes implantados para Habitação de Interesse Social de loteamentos 

aprovados pelo Município, registrados e com todas as obras de infraestrutura exigidas 

instaladas.  

Unidades de medida Número absoluto   

Fontes de coleta Município e Registro de Imóveis  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 

 

 

   QUADRO 4. 2 - INDICADOR: PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

INDICADOR: 

Produção de unidades habitacionais 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária Representa o número de HIS produzidas no município.  

Unidades de medida Número absoluto  

Fontes de coleta Município 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Anual 

 

  

QUADRO 4. 3 - INDICADOR: ÁREA DE GLEBAS OU TERRENOS DISPONIBILIZADOS 

PARA ZEIS 

INDICADOR: 

Área (em metros quadrados) de glebas ou terrenos disponibilizados para ZEIS 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária Expressa a quantidade de áreas territorial destinadas a Zonas Especiais de Interesse Social. 

Unidades de medida Metros quadrados  

Fontes de coleta Município  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Quadrienal 
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    QUADRO 4. 4 - INDICADOR: NÚMERO DE LOTES REGULARIZADOS 

INDICADOR: 

Número de lotes regularizados 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária Expressa a quantidade de lotes que tiveram sua situação fundiária regularizada. 

Unidades de medida Número absoluto  

Fontes de coleta Município e Registro de Imóveis 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 

 

 

QUADRO 4. 5 - INDICADOR: NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS AMPLIADAS 

INDICADOR: 

Número de unidades habitacionais ampliadas 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária É expresso pelo número de unidades habitacional ampliadas. 

Unidades de medida Número absoluto 

Fontes de coleta Município 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Anual (Diretrizes Orçamentárias) 

 

 

QUADRO 4. 6- INDICADOR: NÚMERO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES 

IMPLANTADAS 

INDICADOR: 

Unidades sanitárias domiciliares implantadas 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária É expresso pelo número de unidades sanitárias implantadas. 

Unidades de medida Número absoluto 

Fontes de coleta Município  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Anual (Diretrizes Orçamentárias) 
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4.4.2 INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

O conjunto de indicadores de eficiência é formado pelos seguintes indicadores, que 

expressam a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização das 

metas fixadas para cada um dos programas e ações fixadas: 

a) Coeficiente de participação dos investimentos em HIS no PPA (Quadro 4.7); 

b) Percentual de montante de recursos externos captados investidos em HIS (Quadro 

4.8). 

 

QUADRO 4. 7 - INDICADOR: COEFICIENTE DE PARTICIPAÇÃO DOS 

INVESTIMENTOS EM HIS NO PPA 

INDICADOR: 

Coeficiente de participação dos investimentos em HIS no PPA 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 
Indica a porcentagem de recursos alocados em Habitação de Interesse Social expressos no 

Plano Plurianual. 

Unidades de medida Porcentagem   

Fontes de coleta Município  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Quadrienal  

 

QUADRO 4. 8 - INDICADOR: PERCENTUAL DE MONTANTE DE RECURSOS 

EXTERNOS CAPTADOS INVESTIDOS     EM HIS 

INDICADOR: 

Percentual de montante de recursos externos captados investidos em HIS 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 
Expressa o percentual de recursos captados em fontes externas destinados à implantação 

de HIS em relação aos recursos totais empreendidos em HIS no município. 

Unidades de medida Porcentagem 

Fontes de coleta Município  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Anual (Diretrizes Orçamentárias) 

4.4.3 INDICADORES DE EFETIVIDADE 

O conjunto de indicadores de efetividade é formado pelos seguintes indicadores, que 

expressam o grau de cumprimento dos objetivos que orientaram a constituição de cada um dos 

programas e ações, tendo como referência os impactos na sociedade: 

a) Déficit Habitacional Básico (Quadro 4.9); 

b) Inadequação Habitacional Urbana: fundiária (Quadro 4.10); 
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c) Inadequação Habitacional Urbana: densidade excessiva (Quadro 4.11); 

d) Inadequação Habitacional Urbana: inexistência de unidade sanitária domiciliar 

(Quadro 4.12); 

e) Percentual de famílias realocadas moradoras em áreas de risco (Quadro 4.13). 

 

     QUADRO 4. 9 - INDICADOR: DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO  

INDICADOR: 
Déficit Habitacional Básico 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 

É expresso pelo coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios com pelo 

menos um dos seguintes atributos, em relação ao número total de famílias: 

a) rústicos;  

b) improvisados; 

c) coabitação familiar; 

d) cômodo cedido ou alugado; 

e) localizados em assentamentos precários ou áreas de risco identificadas para realocação. 

Unidades de medida Porcentagem 

Fontes de coleta Município e IBGE 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 

 

QUADRO 4. 10 - INDICADOR: INADEQUAÇÃO HABITACIONAL URBANA: FUNDIÁRIA 

INDICADOR: 

Inadequação Habitacional Urbana: fundiária 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 
É expressa pelo coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios que 

necessitam de regularização fundiária, em relação ao número total de famílias. 

Unidades de medida Porcentagem 

Fontes de coleta Município e IBGE 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 
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QUADRO 4. 11 - INDICADOR: INADEQUAÇÃO HABITACIONAL URBANA: 

DENSIDADE EXCESSIVA 

INDICADOR: 

Inadequação Habitacional Urbana: densidade excessiva 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 

É expressa pelo coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios que 

ultrapassam a proporção de três moradores por dormitório, em relação ao número total de 

famílias. 

Unidades de medida Porcentagem 

Fontes de coleta Município e IBGE 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 

  

QUADRO 4. 12 - INDICADOR: INADEQUAÇÃO HABITACIONAL URBANA: 

INEXISTÊNCIA DE UNIDADE SANITÁRIA  DOMICILIAR. 

INDICADOR: 

Inadequação Habitacional Urbana: inexistência de unidade sanitária domiciliar 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 
É expresso pelo coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios que não 

possuem unidade sanitária interna ou exclusiva, em relação ao número total de famílias. 

Unidades de medida Porcentagem 

Fontes de coleta Município e IBGE 

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 

 

QUADRO 4. 13 - INDICADOR: PERCENTUAL DE FAMÍLIAS REALOCADAS 

MORADORAS EM ÁREAS DE RISCO 

 

INDICADOR: 

Percentual de famílias realocadas moradoras em áreas de risco 

Categoria   Eficácia  Eficiência  Efetividade 

Descrição sumária 
Indica a porcentagem de famílias realocadas de áreas de risco em relação ao número total 

de famílias moradoras de áreas de risco. 

Unidades de medida Porcentagem   

Fontes de coleta Município  

Periodicidade e/ou data de 

referência.   
Conforme cronograma de revisão do PMHIS 
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5. LINHAS PROGRAMÁTICAS 

Para atingir os objetivos e metas definidas foram formulados programas que se inserem 

em três linhas programáticas: 

a)  normativas, que se referem a alterações nas leis e normas habitacionais e urba-

nas; 

b)  institucionais, que objetivam o fortalecimento e modernização da gestão pública e 

dos seus procedimentos; 

c) de atendimento, que estabelecem intervenções da administração pública referentes 

a provisão de novas habitações, adequação das existentes, urbanização e regularização 

fundiária. 

Cada linha programática é composta por programas que articulam um conjunto de ações 

(orçamentárias e não-orçamentárias) integradas, necessárias e suficientes para enfrentar um ou 

mais programas identificados. 

Os prazos para a implantação de cada um dos programas variam conforme suas 

características e suas metas, mas o prazo de abrangência do PMHIS compreende o período entre 

os anos de 2012 a 2027. 

5.1 NORMATIVAS 
 

5.1.1 PROGRAMA: REVISÃO DA LEGISLAÇÃO HABITACIONAL URBANA 

Os empreendimentos destinados à Habitação de Interesse Social (HIS) têm 

características próprias, necessitando de regulamentação urbanística diferenciada, que defina 

padrões específicos que possibilitem a redução de custos de implantação. Considerando a 

demanda de moradias existentes no município, a revisão da legislação habitacional urbana 

objetiva incentivar empreendimentos dessa natureza. 

Todo o processo de discussão e revisão de legislação busca adequar os instrumentos e 

diretrizes do Estatuto da Cidade visando regulamentar parcerias entre o poder público e o setor 

privado para promover parcelamentos do solo e construção de HIS.  

 

OBJETIVO: 

Revisar a Legislação Habitacional Urbana buscando adequar seus conteúdos as 

necessidades urbanas e habitacionais do município e instrumentalizar legalmente os órgãos 

envolvidos.    
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METAS RELACIONADAS: 

 criar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de HIS, alterando 

a Lei nº 1.681, de 10 de outubro de 2006 (v. Art. 42), que instituiu o Código de Zoneamento do 

Município de São Bento do Sul; 

 elaborar legislações específicas que regulamentem a aplicação dos instrumentos do Esta-

tuto da Cidade, previsto na Lei 1.675/06 (Plano Diretor); 

 rever o Plano Plurianual do período 2010/2013 em relação aos programas e metas do 

PMHIS; 

 elaborar quadrienalmente o Plano Plurianual de acordo com o PMHIS; 

 elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual de acordo 

com o PMHIS; 

 revisar o Código de Obras, o Código de Parcelamento do Solo e as demais legislações ur-

banísticas e habitacionais. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Gabinete do Prefeito 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos próprios 

 

PÚBLICO ALVO:  

Comunidade em geral e famílias cadastradas junto ao órgão habitacional, na forma da Lei 

Municipal 56/2001 e Lei Municipal 1.714/2006. 

 

AÇÕES: 

a) revisão do Plano Diretor no que concerne as Zonas Especiais de Interesse Social; 

b) aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade; 

c) elaboração da legislação orçamentária em relação aos programas e ações do PMHIS; 

d) adequação das demais legislações urbanísticas e  edificações em relação ao PMHIS. 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

A realização do Programa Revisão da Legislação Habitacional Urbana terá suas 

despesas cobertas com as verbas de custeio, próprias do município (pessoal e manutenção) no 
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valor total de R$ 3.300,00 (Tabela 5.1) a ser aplicado no ano de 2012. Para os demais anos os 

valores relativos a este programa atingem o valor de R$ 300,00 correspondendo à ação da 

Elaboração da legislação orçamentária anual em relação aos programas e ações do PMHIS. 

 

*Considerou-se dez horas técnicas no valor de R$ 100,00 cada uma. 
**Considerou-se três horas técnicas no valor de R$ 100,00 cada. 
 

 

 

TABELA 5. 1 – ORÇAMENTO: PROGRAMA REVISÃO DA LEGISLAÇÃO HABITACIONAL 

URBANA 

Ações 
Quantidade/ 

Ano 01 

Quantidade/ 
Ano 02 ao 

ano 15 

Valor unitário 
R$ 

Revisão do Plano Diretor no que concerne as ZEIS 01 - 1.000,00 

Instituição de legislação regulamentadora da aplicação 
dos instrumentos do Estatuto da Cidade 

01 - 1.000,00 

Elaboração da legislação orçamentária anual em 
relação aos programas e ações do PMHIS 

01 01 300,00 

Adequação das demais legislações urbanísticas e de 
edificações em relação ao PMHIS 

01 - 1.000,00 

TOTAL 3.300,00 
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TABELA 5. 2 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO HABITACIONAL URBANA 

 1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa REVISÃO DA LEGISLAÇÃO HABITACIONAL URBANA E ORÇAMENTÁRIA 

1.2 Órgão coordenador Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

1.3 Demais órgãos municipais executores 

Gabinete do Prefeito; 

Empresa Municipal de Habitação; 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

1.4 Classificação Normativa 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  
Revisar a Legislação Habitacional Urbana e Orçamentária buscando adequar seus conteúdos 
às necessidades urbanas e habitacionais do município e instrumentalizar legalmente os ór-
gãos envolvidos. 

2.2 Público alvo Comunidade em geral 

  

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 7.500,00 

4.2 Orçamento ano 01 R$ 3.300,00 

4.3 Orçamento demais anos de vigência do PMHIS (15 anos) R$ 300,00 

4.4 Origem dos recursos Despesas de custeio próprio do município (pessoal e manutenção). 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Legislação revisada 

5.2 Índice de referência  -  

5.3 Expectativa do índice para cada ano  -  

5.4 Expectativa de índice no final do programa  -  

5.5 Periodicidade da aferição Anual 

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental 
Urbano e Rural no que concerne as Áreas Especiais de Interes-
se Social                    
6.2 Instituição de legislação regulamentadora da aplicação dos 
instrumentos do Estatuto da Cidade                    
6.3 Elaboração das novas legislações orçamentárias de acordo 
com os programas e ações do PMHIS                    
6.4 Adequação das demais legislações urbanísticas e de edifica-
ções em relação ao PMHIS                    
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5.2 INSTITUCIONAIS 
 

5.2.1 PROGRAMA: GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL 

A consolidação da Política Municipal de Habitação de Interesse Social implica no 

fortalecimento da Empresa Municipal de Habitação e Conselho Gestor do Fundo Habitacional de 

Interesse Social, no sentido de ampliar as capacidades de planejamento, elaboração, deliberação, 

implementação, monitoramento e avaliação, e alcançar autonomia técnica, administrativa e de 

gestão da questão habitacional no município ao longo do tempo.  

 

OBJETIVO: 

Investir em ações de desenvolvimento institucional de forma continuada, buscando 

instrumentalizar a Empresa Municipal de Habitação e o Conselho Gestor do Fundo Habitacional 

de Interesse Social, visando o monitoramento e a busca de soluções para as demandas 

habitacionais do município.   

  

METAS RELACIONADAS: 

 avaliar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do PMHIS, após a publica-

ção dos resultados dos Censos Demográficos pelo IBGE, e quando da elaboração do Plano Pluri-

anual, com eventual redefinição dos programas, ações, estratégias e metas; 

 aumentar a capacidade institucional dos gestores da Política Habitacional Municipal (Em-

presa Municipal de Habitação e Conselho Gestor do Fundo Habitacional de Interesse Social) para 

o acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMHIS e para o fortalecimento do Fundo Mu-

nicipal de Habitação de Interesse Social. 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Gabinete do Prefeito 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos próprios.  
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PÚBLICO ALVO:  

 Comunidade em geral. 

 

AÇÕES: 

a) criação e implementação de Sistema de Controle e monitoramento da implantação do 

PMHIS;   

b) adequação das atribuições da Empresa Municipal de Habitação e da equipe de trabalho;  

c) ampliação e capacitação da equipe de trabalho da Empresa Municipal de Habitação, inclu-

indo a realização de concurso e contratação de pessoal para preenchimento das vagas 

constantes no anexo V da lei municipal 56/2001;  

d) ampliação dos equipamentos (informática e outros)  da Empresa Municipal de Habitação, 

incluindo aquisição de veículo(s) adequado(s) para realização de vistorias e demais de-

mandas da Autarquia, bem como informatização de sistemas e melhoria constante de e-

quipamentos de informática. 

e) fortalecimento do Conselho Gestor do Fundo Habitacional de Interesse Social; 

f) avaliação anual PMHIS; 

g) atualização PMHIS 2012 (IBGE). 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

O custo estimado de implantação do programa Gestão da Política Habitacional Municipal 

é de R$ 340.529,10 para o ano de 2012. Neste ano está prevista a avaliação do PMHIS com os 

novos dados demográficos do Censo de 2010. Para os demais períodos os valores estão 

expressos nas tabelas 5.3. e 5.21. 
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   TABELA 5. 3 – ORÇAMENTO: PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    *Considerou-se 

o valor médio de mercado para contratação de serviços de informática. 

**Considerou-se dez horas técnicas no valor de R$ 100,00 cada. 

***Considerou-se o valor médio salarial com encargos por profissional conforme o plano de carreira do município. 

****Considerou-se o valor médio de R$ 600,00 incluindo taxas de inscrição, diárias, e traslado. 

***** Considerou-se a aquisição de um veículo a cada cinco anos no valor médio de R$ 25.000,00 totalizando, em 15 anos de vigência do PMHIS, R$ 75.000,00. 

   ****** Considerou-se 15 horas técnicas ao valor de R$ 100,00 a hora.

Ações
Valor 

unitário R$
Quantidade 

Ano 01

Quantidade 

Ano 02

Quantidade 

Ano 03

Quantidade 

Ano 04

Quantidade 

Ano 05

Quantidade 

Ano 06

Quantidade 

Ano 07

Quantidade 

Ano 08

Quantidade 

Ano 09

Quantidade 

Ano 10

Quantidade 

Ano 11

Quantidade 

Ano 12

Quantidade 

Ano 13

Quantidade 

Ano 14

Quantidade 

Ano 15

Valor total da 

ação no período 

do plano

R$ 340.529,10 R$ 299.029,10 R$ 303.029,10 R$ 299.029,10 R$ 303.029,10 R$ 324.029,10 R$ 303.029,10 R$ 299.029,10 R$ 303.029,10 R$ 299.029,10 R$ 329.529,10 R$ 299.029,10 R$ 303.029,10 R$ 299.029,10 R$ 303.029,10 4.606.436,50R$        

1111 11

R$ 108.000,0012121212

R$ 3.000,001

1 R$ 22.500,00

R$ 108.000,0012

R$ 32.000,00

1

12

1

12

1

1212

1 1

R$ 75.000,00

4 4

1

12

4 4

12 12

1212 12 12

R$ 1.000,00

R$ 10.000,00

R$ 72.000,00

1 11 1 R$ 4.174.936,5011 1 1 1

12

1

121212121212

1

12 12 12

1 1 1

12 12 12

1 1

4

Capacitação da equipe de 

trabalho, através da 

participação dos técnicos 

em eventos (seminários, 

cursos, etc. relacionados a 

questão 

habitacional).****

Aquisição de 

equipamentos para 

complementação da 

estrutura de informática 

da EMHAB.

Aquisição de veículo.***** R$ 25.000,00

1

12

1

1

12

4

Atualização PMHIS 

2012/2021  (IBGE).******

Aquisição de Sistema de 

controle e 

monitoramento*

Manutenção do Sistema*

Adequação das atribuições 

da EMHAB**

Ampliação da equipe de 

trabalho: 01 Engenheiro: 

3.570,00

01 Assistente Social: 

2.700,00

02 Assistente 

Administrativo: 2.077,00

01 Contador: 3.105,00

06 Trabalhador braçal: 

869,00

02 Pedreiro: 1.092,00***

Fortalecimento do 

Conselho Municipal de 

Habitação através da 

participação dos 

conselheiros em eventos 

(seminários, cursos, etc. 

relacionados a questão 

habitacional).****

Avaliação Anual 

PMHIS.******

R$ 600,00

R$ 1.500,00

1212

1

1

1

12

12

1

12 12 12 12 12

12 12 12 12

4 4

R$ 1.500,00

Programa Gestão da Política Habitacional Municipal

Subtotal/ANO

R$ 10.000,00

R$ 400,00

R$ 1.000,00

R$ 278.329,10

R$ 600,00

R$ 1.000,00

12
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TABELA 4. 1 – PROGRAMA GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Gabinete do Prefeito 

1.4 Classificação Institucional 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo 

Investir em ações de desenvolvimento institucional de forma continuada, buscando instrumentalizar 
a Secretaria Municipal de Ação Social e Habitação de Interesse Social e o Conselho Municipal de 
Habitação visando o monitoramento e a busca de soluções para as demandas habitacionais do 
município.    

2.2 Público alvo Comunidade em geral 

            

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 4.606.436,50 

4.2 Orçamento ano 01 R$ 340.529,10 

4.3 Orçamento demais anos de vigência do PMHIS (15 anos) R$ 4.265.907,40 

4.3 Origem dos recursos Despesas de custeio próprios do município (pessoal e manutenção). 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Gestão da política habitacional municipal implantada 

5.2 Índice de referência anual -  

5.3 Expectativa do índice para cada ano -  

5.4 Expectativa de índice no final do programa -  

5.5 Periodicidade da aferição quadrienal  

                          

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 
  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Aquisição de Sistema de controle e monitoramento                    

6.2 Manutenção do Sistema                    

6.3 Adequações das atribuições da EMHAB                    

6.4  Ampliação das equipes de trabalho da Secretaria 
Municipal de Habitação e Promoção Social e da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Meio 
Ambiente                    

6.5  Capacitação da equipe de trabalho, através da 
participação dos técnicos em eventos (seminários, 
cursos, etc. relacionados a questão habitacional).                    

6.6  Aquisição de equipamentos para complementação 
da estrutura de informática da EMHAB.                    

6.7 Aquisição de veículo.                    

6.8  Fortalecimento do Conselho Municipal de 
Habitação através da participação dos conselheiros 
em eventos (seminários, cursos, etc. relacionados a 
questão habitacional)                    

6.9 Avaliação anual PMHIS 
    

           

6.10 Atualização 2012/2021 PMHIS (IBGE)                    
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5.2.2 PROGRAMA: CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

O Programa de Captação de Recursos proposto, proporcionará a expansão do crédito 

imobiliário para as camadas da população de baixa renda. Para que isso ocorra, é necessário 

aprimorar e a otimizar a captação de recursos governamentais destinados a subsídios para 

financiamentos habitacionais no município. Este programa específico da Empresa Municipal de 

Habitação é complementar a sistemática de captação de recursos existente na administração 

pública municipal.  

 

OBJETIVO: 

Fortalecer a captação de recursos junto as fontes de financiamento para implantação da 

Política Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 ampliar a capacidade financeira da Empresa Municipal de Habitação com a captação de 

recursos externos para a efetivação de Programas de Produção de Unidades Habitacionais; 

 ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, 

garantindo como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados.  

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 Gabinete do Prefeito 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos próprios. 

 

PÚBLICO ALVO:  

 População de menor renda com necessidades habitacionais específicas, inclusive para os 

já atendidos por programas do município ou da Empresa Municipal de Habitação. 

 

AÇÕES: 

a) identificação de fontes de recursos e de financiamento para produção de HIS; 

b) desenvolvimento de Projetos de Captação; 

c) cobrança dos inadimplentes nos programas habitacionais. 
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CUSTOS ESTIMADOS:  

A realização do Programa Captação de Recursos terá suas despesas cobertas com as 

verbas de custeio próprias do município (pessoal e manutenção), no valor total anual de R$ 

32.400,00. (Tabela 5.5.). 

 

   * Considerou-se o valor médio de mercado de R$ 1.200,00 por mês incluindo encargos sociais. 

   ** Considerou-se o custo de R$ 300,00 por projeto considerando-se os custos administrativos internos. 

 

 

TABELA 5. 4  – ORÇAMENTO: PROGRAMA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor unitário 

R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Identificações de fontes de recursos e de 
financiamento 

12 1.200,00 14.400,00* 

Desenvolvimentos de Projetos de Captação 12 300,00 3.600,00** 

Cobrança dos inadimplentes nos programas habita-
cionais. 12 1.200,00 14.400,00* 

TOTAL 32.400,00 
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TABELA 5. 5  – PROGRAMA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
Gabinete do Prefeito 

1.4 Classificação Institucional 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  
Fortalecer a captação de recursos junto às fontes de financiamento 
para implantação da Política Municipal de Habitação de Interesse 
Social. 

2.2 Público alvo 
População de menor renda com necessidades habitacionais 
específicas, inclusive para os já atendidos por programas do município 
ou da Empresa Municipal de Habitação. 

          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 486.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 32.400,00 

4.3 Origem dos recursos Recursos próprios do município. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Recursos captados  

5.2 Índice de referência anual   -  

5.3 Expectativa do índice para cada ano  - 

5.4 Expectativa de índice no final do programa  - 

5.5 Periodicidade da aferição Quadrienal  

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Identificações de fontes de recursos e de financiamento para 
produção de HIS  

              

6.2 Desenvolvimentos de projetos de captação 
 

              

6.3 Cobrança dos inadimplentes nos programas habitacionais. 
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5.2.3 PROGRAMA: CONTROLE DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS 
PÚBLICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A consolidação da Política Municipal de Habitação de Interesse Social implica no controle 

de ocupações irregulares em áreas públicas. Para tanto, deve ser ampliada a capacidade de 

fiscalização e monitoramento da utilização destas. Nesse sentido, faz-se necessário aumentar o 

investimento da Prefeitura Municipal voltado à realização de vistorias para o efetivo controle das 

invasões.  

O controle de ocupações irregulares em áreas públicas deve ser um processo 

participativo, onde a comunidade assume importante papel no processo, sendo preparado como 

agente fiscalizador, através do desenvolvimento de ações condizentes ao exercício da cidadania. 

 

OBJETIVO: 

Ampliar o controle e a fiscalização da ocupação das áreas públicas para inibir o 

adensamento nas áreas existentes e a formação de novos assentamentos irregulares, 

promovendo o envolvimento da comunidade e a conscientização sobre questões de proteção e 

preservação do meio ambiente. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 ampliar a atuação dos agentes fiscalizadores no controle de invasões de áreas públicas e 

privadas, em especial referente as Áreas de Preservação Permanente e áreas de risco; 

 conscientizar a comunidade e os ocupantes de assentamentos precários sobre questões 

de proteção e preservação do meio ambiente. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Departamento de Meio Ambiente 

 Defesa Civil 

 Secretaria Municipal de Educação 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos próprios. 

 

 

PÚBLICO ALVO:  
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 Comunidade em geral e população residente em ocupações irregulares em áreas públicas. 

 

AÇÕES: 

a) melhorar  as condições de trabalho de fiscalização das áreas públicas; 

b) coibir  invasões das áreas públicas; 

c) promoção da conscientização da comunidade sobre questões de proteção e preservação 

do meio ambiente; 

d) promoção da conscientização das comunidades ocupantes de assentamentos precários 

sobre questões de proteção e preservação do meio ambiente. 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

A realização do Programa Controle de Ocupações Irregulares em Áreas Públicas e 

Educação Ambiental terão suas despesas cobertas com as verbas de custeio próprias do 

município (pessoal e manutenção), no valor total anual de R$ 19.200,00. (Tabela 5.7). 

 

 

*Considerou-se a remuneração parcial do servidor em virtude de que o mesmo desempenha outras 

atividades dentro da EMHAB. 

** Considerou-se o valor médio de mercado para criação e divulgação. 

TABELA 5. 6 – ORÇAMENTO: PROGRAMA CONTROLE DE OCUPAÇÕES 

IRREGULARES EM ÁREAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor 

unitário R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Fiscalização das áreas públicas, melhorando as 
condições de trabalho das equipes responsáveis. 

12 300,00 3.600,00* 

Coibir invasões de áreas públicas e definir formas de 
ocupações destas áreas. 

12 300,00 3.600,00* 

Campanhas de promoção de conscientização da 
comunidade  

02 3.000,00 6.000,00** 

Campanhas de promoção de conscientização das 
comunidades ocupantes de assentamentos precários  

02 3.000,00 6.000,00** 

TOTAL 19.200,00 
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TABELA 5. 7 – PROGRAMA CONTROLE DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS  PÚBLICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 1. IDENTIFICAÇÃO 
1.1 Nome do programa CONTROLE DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS PÚBLICAS  

E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
  

Secretaria de Planejamento e Urbanismo (Dep.Fiscalização) 
Departamento de Meio Ambiente 
Defesa Civil 
Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

1.4 Classificação Institucional 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  

Ampliar o controle e a fiscalização da ocupação das áreas públicas para inibir o adensamento 
nas áreas existentes e a formação de novos assentamentos irregulares, promovendo o 
envolvimento da comunidade e a conscientização sobre questões de proteção e preservação do 
meio ambiente.  

2.2 Público alvo Comunidade em geral e população de ocupações irregulares em áreas públicas. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 288.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 19.200,00 

4.3 Origem dos recursos Despesas de custeio próprio do município (pessoal e manutenção) 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Campanhas desenvolvidas  

5.2 Índice de referência 100%  

5.3 Expectativa do índice para cada ano 2 

5.4 Expectativa de índice no final do programa 30 

5.5 Periodicidade da aferição anual 

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Fiscalização das áreas públicas 
 

              

6.2 Definições das futuras ocupações das áreas 
públicas 

 
              

6.3 Campanhas de promoção de conscientização 
da comunidade 

 
              

6.4 Campanhas de promoção de conscientização 
das comunidades ocupantes de assentamentos 
precários. 
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5.3 ATENDIMENTO 
 

5.3.1 PROGRAMA: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O programa de Regularização Fundiária consiste em um conjunto de ações e medidas 

jurídicas a serem adotadas pelo poder público, em acordo com a comunidade, visando assegurar 

às populações ocupantes de assentamentos precários a segurança da posse ou da propriedade 

definitiva do imóvel de interesse social.  

Esse Programa articula-se com as ações de regularizações urbanísticas que podem 

ocorrer simultaneamente ou não, a depender das situações e dos graus de complexidades 

jurídicas, fundiárias, urbanísticas e socioambientais existentes em cada assentamento precário.  

 

OBJETIVO:  

Promover regularização fundiária em áreas ocupadas, consolidadas ou em processo de 

consolidação, assegurando a posse ou a propriedade definitiva do imóvel ao morador. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 Regularizar todos os 94 assentamentos precários existentes no município, que equivalem 

a 1.338 domicílios, conforme levantamento de campo realizado pela consultora na elaboração do 

diagnóstico, tendo como meta anual a regularização fundiária de no mínimo 90 (noventa) famílias. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria de Obras 

 Gabinete do Prefeito 

 Defesa Civil 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos próprios;  

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

PÚBLICO ALVO:  

 

População moradora em assentamentos precários ou irregulares, comunidades 

tradicionais, com ocupação preponderante por famílias com renda até três salários mínimos e lote 
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de até 250 m2. 

 

AÇÕES: 

a) detalhamento do diagnóstico de cada um dos assentamentos precários identificados no 

PMHIS, 

b) elaboração de Plano de Regularização Fundiária Sustentável de cada um dos assenta-

mentos precários; 

c) implantação do Plano de Regularização Fundiária Sustentável elaborado. 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

As ações deste Programa terão suas despesas cobertas com as verbas de custeio 

próprias do município (pessoal e manutenção) ou poderão ser terceirizadas, totalizando o valor 

anual de R$ 345.000,00. (Tabela 5.9). 

 

 

* Considerou-se 600 horas técnicas no valor médio de R$ 100,00 cada. 

** Considerou-se 600 horas técnicas no valor médio de R$ 100,00 cada. 

*** Considerou-se em média que o plano atenderá a 90 famílias anualmente a um custo estimado de R$ 

2.500,00 referente aos custos cartoriais e demais documentos necessários. 

TABELA 5. 8 - ORÇAMENTO: PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor 

unitário R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Detalhamento do diagnóstico de um conjunto de 90 
domicílios distribuídos em vários assentamentos 
precários. 

01 60.000,00 60.000,00* 

Elaboração do Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável de um conjunto de assentamentos precários 
equivalente a 90 domicílios. 

01 60.000,00 60.000,00** 

Regularização fundiária de 90 famílias de acordo com o 
Plano de Regularização Fundiária Sustentável elaborado. 

90 2.500,00 225.000,00*** 

TOTAL 345.000,00 
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TABELA 5. 9 - PROGRAMA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
  

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria de Obras 
Gabinete do Prefeito 
Defesa Civil 

1.4 Classificação Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  
Promover regularização fundiária em áreas ocupadas - consolidadas ou em processo de 
consolidação - assegurando a posse ou a propriedade definitiva do imóvel ao morador. 

2.2 Público alvo 
População moradora em assentamentos precários ou irregulares, comunidades 
tradicionais, com famílias com renda até 3 salários mínimos e lote  até 250 m². 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

             
4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global no período de vigência do PMHIS (15 
anos) 

R$ 5.175.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 345.000,00 

4.3 Origem dos recursos Despesas de custeio próprio do município (pessoal e manutenção) e FNHIS 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida.  Assentamentos precários regularizados 

5.2 Índice de referência. 100% 

5.3 Expectativa do índice para cada ano. 100% 

5.4 Expectativa de índice no final do programa. 100% 

5.5 Periodicidade da aferição.  anual 

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Detalhamento geral do diagnóstico de cada um dos 
assentamentos precários identificados no PMHIS  

              

6.2 Elaboração de Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável de cada um dos assentamentos precários  

              

6.3 Implantação do Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável elaborado  
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5.3.2 PROGRAMA: EMERGENCIAL 

O programa emergencial pretende estabelecer estratégias e procedimentos para 

intervenções da defesa civil em ações de apoio e auxílio à sociedade, prevenindo ou minimizando 

danos, socorrendo e assistindo as populações atingidas, além de reabilitar as áreas deterioradas, 

atuando diretamente na iminência ou em situações de desastres.  

 

OBJETIVO: 

Executar ações emergenciais coletivas ou isoladas com o intuito de restabelecer boas 

condições de funcionamento das funções públicas e de moradia em casos de calamidade pública 

ou desastres, com remoção de famílias em situação de risco iminente de morte e/ou perda de sua 

moradia.  

 

METAS RELACIONADAS: 

 atender as demandas emergenciais habitacionais decorrentes de situações de calamidade 

pública ou desastres. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Gabinete do Prefeito 

 Defesa Civil 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Recursos orçamentários do governo estadual destinados aos FEH (Fundo Estadual de Ha-

bitação);  

 Recursos próprios;  

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

PÚBLICO ALVO:  

População residente em áreas de risco iminente ou que sofreram danos habitacionais 

decorrentes de calamidades e desastres que atinjam núcleos da comunidade ou em casos 

isolados. 

 

AÇÕES:  

a) execução de ações emergenciais coletivas nos casos de calamidade pública;  
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b) construção de unidades emergenciais para famílias em situação de risco iminente;  

c) execução de ações emergenciais em casos de danos habitacionais isolados. Ex: incên-

dios.  

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

O custo estimado de implantação do programa Emergencial é de R$ 50.000,00 anual. 

 

 

*Considerou-se para a definição da quantidade de ações a média de atendimento dos anos anteriores. 

** Considerou-se que as ações emergenciais coletivas no caso de calamidades públicas, exemplo, 

vendaval; não podem ser quantificadas, estimou-se um custo médio de diversos materiais de construção 

utilizados em tais situações (telhas, madeiras, lonas, etc.).  

*** Considerou-se o custo estimado de habitação de 18m² em madeira com sanitário em alvenaria no valor 

de R$ 8.000,00. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 5. 10 – ORÇAMENTO: PROGRAMA EMERGENCIAL 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor unitário 

R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Execuções de ações emergenciais coletivas nos casos 
de calamidade pública. 

Conforme 
necessidade 

10.000,00 10.000,00** 

Construções de unidades emergenciais para famílias 
em situação de risco iminente.* 

03 8.000,00 24.000,00*** 

Execuções de ações emergenciais em casos de danos 
habitacionais isolados, exemplo, incêndio.* 

02 8.000,00 16.000,00*** 

TOTAL 50.000,00 
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TABELA 5. 11  – PROGRAMA EMERGENCIAL 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa EMERGENCIAL 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Gabinete do Prefeito 
Defesa Civil 

1.4 Classificação Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  

Executar ações emergenciais coletivas ou isoladas com o intuito de restabelecer boas 
condições de funcionamento das funções públicas e de moradia em casos de  
calamidade pública ou desastres, com remoção das famílias em situação de risco 
iminente de morte e/ou perda de sua moradia. 

2.2 Público- alvo 
População residente em áreas de risco iminente ou que sofreram danos habitacionais 
decorrentes de calamidades e desastres que atinjam núcleos da comunidade ou em casos 
isolados. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 750.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 50.000,00 

4.3 Origem dos recursos 
Recursos orçamentários do governo estadual destinados ao FEH (Fundo Estadual de 
Habitação); recursos próprios, FNHIS. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Unidades construídas/ ações executadas  

5.2 Índice de referência anual  100% 

5.3 Expectativa do índice para cada ano  100%  

5.4 Expectativa de índice no final do programa  100%  

5.5 Periodicidade da aferição anual  

                          

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Execuções de ações emergenciais coletivas nos casos de 
calamidade pública.  

              

6.2 Construções de unidades emergenciais para famílias em 
situação de risco iminente  

              

6.3 Execuções de ações emergenciais em casos de danos 
habitacionais isolados, ex: incêndios  
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5.3.3 PROGRAMA: REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL 

O Programa de Requalificação Habitacional é composto por um conjunto de ações 

voltadas a apoiar a reforma e ampliação de unidades habitacionais de forma a melhorar a 

qualidade das moradias. Trata-se de ações, combinadas ou não, de: concessão de material e/ou 

mão-de-obra para ampliação e melhoria habitacional, conjugada com fornecimento de assessoria 

técnica. 

 

OBJETIVO: 

 Melhorar as condições de habitabilidade da população de baixa renda classificadas como 

componentes da inadequação habitacional. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 requalificar unidades  habitacionais através da implantação de módulos sanitários, da dimi-

nuição da densidade excessiva de moradores por dormitório através da ampliação das moradias e 

da reforma de habitações precárias. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  

 Recursos orçamentários dos governos estaduais destinados aos FEH;  

 Recursos próprios;  

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

PÚBLICO ALVO:  

População moradora em assentamentos precários ou em lotes isolados, com renda até 

três salários mínimos. 

 

AÇÕES: 

a) construções de módulos sanitários;  

b) reformas;  

c) ampliações;  



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 
123 

  

 
 

d) instalação e/ou  complementação de entrada e rede interna dos serviços de infraestrutura 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

O custo estimado de implantação do programa Requalificação Habitacional é de R$ 277.000,00 

anual conforme tabela 5.13. 

 

 

*Considerou-se para a definição do número de módulos sanitários a serem construídos, a existência de 759 

domicílios sem banheiro, sendo como objetivo atender ao longo dos 15 anos de vigência do PMHIS a todo 

este componente de inadequação habitacional, totalizando a quantia de 51 módulos construídos 

anualmente a um custo estimado médio de R$ 3.000,00 (material e mão-de-obra). 

**Considerou-se para a definição da quantidade de construções de reformas que a média de atendimento 

dos anos anteriores foi de 10 unidades reformadas, com o objetivo de atender ao mesmo número 

anualmente a um custo estimado médio de R$ 3.000,00 (material e mão-de-obra). 

***Considerou-se para a definição do número das ampliações a serem construídas a existência de 633 

domicílios com adensamento excessivo, sendo o objetivo de atender ao longo dos 15 anos de vigência do 

PMHIS a 100% deste componente de inadequação habitacional, totalizando 43 unidades habitacionais 

atendidas por ano nesta ação a um custo estimado médio por unidade habitacional ampliada de R$ 

2.000,00 (material e mão-de-obra). 

****Considerou-se para a definição da quantidade de instalação e/ou complementação de entrada e rede 

interna dos serviços de infraestrutura, a média de atendimento dos anos anteriores, estimando-se o valor de 

R$ 1.000,00 (material e mão-de-obra) para cada unidade habitacional atendida. 

 

TABELA 5. 12  – ORÇAMENTOS: PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor unitário 

R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Construções de módulos sanitários*. 51 3.000,00 153.000,00 

Reformas.** 10 3.000,00 30.000,00 

Ampliações.*** 43 2.000,00 86.000,00 

Instalação e/ou complementação de entrada e rede 
interna de serviços de infraestrutura.**** 

08 1.000,00 8.000,00 

TOTAL 277.000,00 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 
124 

  

 
 

 

 

 

TABELA 5. 13 – PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAL 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria Municipal de Assistência social 

1.4 Classificação Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  Melhorar as condições de habitabilidade da população de baixa renda classificadas  
como componentes da inadequação habitacional. 

2.2 Público alvo 
População moradora em assentamentos precários ou em lotes isolados com renda  
até 3 salários mínimos. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 4.155.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 277.000,00 

4.3 Origem dos recursos 
FGTS, recursos orçamentários do governo estadual (FEH), recursos próprios, 
FNHIS. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Número de famílias atendidas 

5.2 Índice de referência anual  100% 

5.3 Expectativa do índice para cada ano  100% 

5.4 Expectativas do índice no final do programa  100% 

5.5 Periodicidade da aferição anual 

                          

             
6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Construções de módulos sanitários  
              

6.2 Reformas  
              

6.3 Ampliações  
              

6.4 Instalação/complementação de entrada e rede 
interna de infraestrutura (energia elétrica)  
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5.3.4 PROGRAMA: PRODUÇÃO DE LOTES URBANOS 

Este programa pretende incentivar a produção de lotes urbanizados destinados aos 

moradores de baixa renda, tanto pela Prefeitura Municipal quanto por órgãos públicos federais, 

estaduais, cooperativas habitacionais ou através de parcerias público-privada. Considerou-se o 

total do déficit projetado médio (1328 unidades) como base para a estratégia de aplicação 

financeira e redução do déficit. 

 

OBJETIVO: 

Ampliar a produção de lotes urbanizados adequados urbanística e ambientalmente e com 

menor custo de produção. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 Produzir 89 (oitenta e nove) novos lotes urbanizados e registrados, anualmente. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria de Obras 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  

 Recursos orçamentários dos governos estaduais destinados aos FEH;  

 Recursos próprios;  

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

PÚBLICO ALVO:  

 População com renda até cinco salários mínimos. 

 

AÇÕES: 

a) aquisição de terras para Habitação de Interesse Social;  

b) implantação de parcelamentos do solo de interesse social.  

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

O custo estimado de implantação do programa Produção de Lotes Urbanos é de R$ 

716.000,00 anuais conforme tabela 5.15. 
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TABELA 5. 14  – ORÇAMENTO: PROGRAMA PRODUÇÃO DE LOTES URBANOS 

 

*Considerou-se o valor médio de R$ 80.000,00 por hectare na área urbana do município. 

**Considerou-se uma média de R$ 4.000,00 por lote (projetos, infraestrutura e documentação registral). 

 

 

 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor unitário 

R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Aquisição de terras  4,5 há 80.000,00 360.000,00* 

Implantação de parcelamentos do solo 89 lotes 4.000,00 356.000,00** 

TOTAL 716.000,00 
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TABELA 5. 15  – PROGRAMA PRODUÇÃO DE LOTES URBANOS 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa PRODUÇÃO DE LOTES URBANOS 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
  

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria de Obras 

1.4 Classificação       Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo relacionado 
Ampliar a produção de lotes urbanizados adequados urbanística e ambientalmente 
com menor custo de produção. 

2.2 Público-alvo População com renda até cinco salários mínimos. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 10.740.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 716.000,00 

4.3 Origem dos recursos FGTS, recursos orçamentários do governo estadual (FEH), recursos próprios, FNHIS. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Lotes produzidos  

5.2 Índice de referência anual 100%  

5.3 Expectativa do índice para cada ano 100%  

5.4 Expectativa de índice no final do programa 100%  

5.5 Periodicidade da aferição anual  

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Aquisições de terras para habitação de interesse 
social  

              

6.2 Implantações de parcelamentos do solo  
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5.3.5 PROGRAMA: PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

Este programa pretende ampliar a produção de unidades habitacionais de interesse social 

de diferentes tipos destinados aos moradores de menor renda, tanto pela Prefeitura Municipal 

quanto por órgãos públicos federais, estaduais, cooperativas habitacionais ou através de parcerias 

público-privada. Considerou-se o total do déficit projetado médio (1328 unidades) como base para 

a estratégia de aplicação financeira e redução do déficit. 

 

OBJETIVO: 

Incentivar, apoiar e produzir habitações de interesse social para populações de menor 

renda, na forma de conjuntos habitacionais ou de unidades isoladas. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 Diminuir progressivamente o déficit habitacional, implantando no período previsto pelo 

PMHIS um mínimo de 89 (oitenta e nove) novas unidades habitacionais, anualmente, sendo 25 

unidades construídas com recursos próprios do município e 64 unidades através de parcerias com 

as demais esferas de governo, iniciativa privada, cooperativas e similares; 

 Ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, 

garantindo como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria de Obras 

 

FONTES DE RECURSOS: 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  

 Recursos orçamentários dos governos estaduais destinados aos FEH;  

 Recursos próprios;  

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 

 

PÚBLICO ALVO:  

 População com renda até três salários mínimos. 
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AÇÕES: 

a) estímulo à produção de HIS através de parcerias com o governo federal e estadual, com 

iniciativa privada, associações e cooperativas;  

b) produção de unidades habitacionais isoladas na área rural com recursos do município;  

c) produção de unidades habitacionais unifamiliares na área urbana com recursos do municí-

pio; 

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

O custo estimado de implantação do programa Produção de unidades habitacionais é de 

R$ 3.560.000,00 anuais conforme tabela 5.17. 

 

 

*Poderá haver necessidade de contrapartida por parte do município, que poderá ser em lotes, infraestrutura, 

recursos financeiros ou outras formas. 

**Considerou-se o valor médio de R$ 40.000,00 para construção de cada unidade habitacional não incluindo 

o lote. 

TABELA 5. 16  - ORÇAMENTO: PROGRAMA PRODUÇÃO DE UNIDADES 

HABITACIONAIS 

Ações 
Quantidade/ 

ano 

Valor unitário 

R$ 

Valor total da 

ação R$ 

Estímulo à produção de HIS através de parcerias com o 

governo federal e estadual, com iniciativa privada, 

associações e cooperativas 

64 40.000,00 2.560.000,00* 

Produção de unidades habitacionais isoladas na área 

rural com recursos do município 
05 40.000,00 200.000,00** 

Produção de unidades habitacionais unifamiliares na área 

urbana com recursos do município 
20 40.000,00 800.000,00** 

TOTAL 3.560.000,000 
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TABELA 5. 17  - PROGRAMA PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1  Nome do programa PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria de Obras 

1.4 Classificação Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1 Objetivo  
Incentivar, apoiar e produzir habitações de interesse social para população de  
menor renda, na forma de conjuntos habitacionais ou de unidades isoladas.  

2.2 Público-alvo População com renda até três salários mínimos. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global R$ 53.400.000,00 

4.2 Orçamento anual R$ 3.560.000,00 

4.3 Origem dos recursos 
FGTS, recursos orçamentários do governo estadual (FEH), recursos próprios, 
FNHIS. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Unidades habitacionais produzidas  

5.2 Índice de referência anual 100%  

5.3 Expectativa do índice para cada ano 100%  

5.4 Expectativa de índice no final do programa 100%  

5.5 Periodicidade da aferição anual  

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Estímulo à produção de HIS através de parcerias com o 
governo federal e estadual, com iniciativa privada, associações 
e cooperativas 

 
              

6.2 Estímulo à produção de unidades habitacionais isoladas na 
área urbana  

              

6.3 Produção de unidades habitacionais isoladas na área rural  
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5.3.6 PROGRAMA:REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM  ÁREA  DE RISCO 

As ações de urbanização demandam, muitas vezes, a realocação de moradores em função 

dos riscos existentes, da implantação de infraestruturas urbanas, da adequação de espaços 

públicos, das complementações viárias e do adensamento excessivo, entre outros motivos. Para 

efeitos de planejamento, considera-se que 30% do total de domicílios urbanos em assentamentos 

precários devem ser realocados, de acordo com o PLANHAB (2007). 

Mesmo assim, sempre que possível deve-se evitar a remoção das famílias assegurando a 

permanência da comunidade em seu local de moradia. A remoção somente é admissível quando 

indispensável para garantir a urbanização de um assentamento precário ou nas situações em que 

é inevitável para sanar ocupações em áreas de risco, de grave impacto ambiental e de 

necessidade de obras públicas. Caso remoções sejam indispensáveis, elas devem, 

preferencialmente, ocorrer em áreas próximas ao assentamento original.  

 

OBJETIVO: 

Realocar famílias residentes em área de risco garantindo a melhoria das condições de 

moradia. 

 

METAS RELACIONADAS: 

 Realocar famílias residentes em área de risco. 

 

AGENTES ENVOLVIDOS: 

 Empresa Municipal de Habitação 

 Secretaria de Planejamento e Urbanismo 

 Secretaria de Obras 

 Secretaria Municipal de Assistência Social 

 Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 

FONTES DE RECURSOS: 

  Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)  

 Recursos orçamentários do governo estadual destinados aos FEH;  

 Recursos próprios; 

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. 
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PÚBLICO ALVO:  

População moradora em área de risco.  

 

AÇÕES: 

a) Identificação das famílias residentes em área de risco, 

b) Realocação das famílias identificadas.  

 

CUSTOS ESTIMADOS: 

A realocação das famílias será feita para moradias produzidas no Programa de Produção 

de Unidades Habitacionais, não demandando novos investimentos em edificações e infraestrutura. 

As ações “Identificação das famílias residentes em área de risco” e a “realocação das famílias” 

terá um custo de R$ 4.000,00 anuais conforme tabela 5.19. 

 

 
* Considerou-se 20 horas técnicas no valor médio de R$ 100,00 cada. 

**Considerou-se custo de remoção e transporte dos bens móveis de cada família.

TABELA 5. 18  - ORÇAMENTO: PROGRAMA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES 

EM ÁREA DE RISCO 

Ações 
Quantidade/ 

ano 
Valor unitário 

R$ 
Valor total da 

ação R$ 

Identificação das famílias residentes em área de risco 20 100,00 2.000,00* 

Realocação das famílias  20 100,00 2.000,00** 

TOTAL 4.000,00 
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TABELA 5. 19  - PROGRAMA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREA DE RISCO 

  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome do programa RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREA DE RISCO 

1.2 Órgão coordenador Empresa Municipal de Habitação 

1.3 Demais órgãos municipais executores 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
Secretaria de Obras 
Secretaria Municipal de Assistência Social 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

1.4 Classificação Atendimento 

                          

2. CARACTERIZAÇÃO 

 
2.1 Objetivo 

Realocar famílias residentes em área de risco garantindo a melhoria das condições  
de moradia. 

2.2 Público-alvo População moradora em área de risco. 

                          

3. IMPLEMENTAÇÃO 

3.1 Horizonte Temporal 15 anos 

                          

4. ORÇAMENTO 

4.1 Orçamento global  R$ 60.000,00 

4.2 Orçamento anual  R$ 4.000,00 

4.3 Origem dos recursos FGTS, recursos orçamentários do governo estadual, recursos próprios, FNHIS. 
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5. AFERIÇÃO DE RESULTADOS 

5.1 Indicador e unidade de medida Famílias realocadas  

5.2 Índice de referência -  

5.3 Expectativa do índice para cada ano -  

5.4 Expectativa de índice no final do programa -  

5.5 Periodicidade da aferição anual  

                          

6. CRONOGRAMA 

AÇÕES ANO 

  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

6.1 Identificação das famílias residentes em área 
de risco  

              

6.2 Realocação das famílias identificadas  
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5.4 SÍNTESE CONCLUSIVA PROGRAMÁTICA 

A Tabela 5.21 estabelece os investimentos anuais e de todo o período do PMHIS de cada 

um dos programas e os valores totais necessários para atender as metas esperadas. 

A tabela 5.22 estabelece, para cada um dos programas, indicadores que serão usados 

para avaliação do seu desempenho ao longo do período de implantação do PMHIS e estabelece, 

ainda, dois cenários em relação às metas. O cenário das metas esperadas estabelece um 

potencial de realização vinculado à ação integrada do poder público municipal, das demais 

esferas de governo, da iniciativa privada e dos atores sociais, como por exemplo, cooperativas e 

associações habitacionais. O cenário das metas possíveis vincula-se a utilização apenas dos 

recursos do poder público municipal. 
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TABELA 5. 20  – RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DO PMHIS 

 

Ano 01 Ano 02 Ano 03 Ano 04 Ano 05 Ano 06 Ano 07 Ano 08 Ano 09 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Total

Subtotal/ANO 5.347.429,10R$           5.302.929,10R$           5.306.929,10R$           5.302.929,10R$           5.306.929,10R$           5.327.929,10R$           5.306.929,10R$           5.302.929,10R$           5.306.929,10R$           5.302.929,10R$           5.333.429,10R$           5.302.929,10R$           5.306.929,10R$           5.302.929,10R$           5.306.929,10R$           159.335.873,00R$      

R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00

R$ 716.000,00 R$ 716.000,00 R$ 716.000,00 R$ 716.000,00

R$ 303.029,10

R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

Produção de Lotes Urbanos

Produção de Unidades 

Habitacionais

Relocação de Famílias 

Residentes em Áreas de 

Risco

RECURSOS PARA OS PROGRAMAS DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Programas

Revisão da Legislação 

Habitacional Urbana

Gestão da Política 

Habitacional Municipal

Captação de Recursos

Controle de Ocupações 

Irregulares em Áreas 

Públicas e Educação 

Ambiental

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 7.500,00

R$ 4.606.436,50R$ 303.029,10R$ 303.029,10R$ 299.029,10

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

R$ 3.560.000,00

R$ 300,00

R$ 277.000,00

R$ 716.000,00

R$ 3.560.000,00

R$ 277.000,00

R$ 3.300,00

R$ 340.529,10

R$ 32.400,00

R$ 19.200,00

R$ 345.000,00

R$ 50.000,00

R$ 277.000,00

Regularização Fundiária

Emergencial

Requalificação Habitacional

R$ 716.000,00

R$ 3.560.000,00

R$ 303.029,10R$ 324.029,10R$ 303.029,10R$ 299.029,10R$ 303.029,10R$ 299.029,10

R$ 300,00

R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00 R$ 345.000,00

R$ 277.000,00

R$ 716.000,00

R$ 3.560.000,00 R$ 3.560.000,00

R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 486.000,00

R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00

R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00

R$ 288.000,00

R$ 32.400,00

R$ 19.200,00

R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00

R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00

R$ 300,00

R$ 345.000,00 R$ 345.000,00

R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00 R$ 19.200,00

R$ 300,00R$ 300,00

R$ 299.029,10

R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 32.400,00

R$ 299.029,10 R$ 329.529,10 R$ 299.029,10

R$ 5.175.000,00

R$ 50.000,00

R$ 345.000,00

R$ 50.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.560.000,00

R$ 716.000,00

R$ 277.000,00

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 750.000,00

R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 277.000,00 R$ 4.155.000,00

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

R$ 716.000,00R$ 716.000,00

R$ 3.560.000,00 R$ 3.560.000,00

R$ 10.740.000,00R$ 716.000,00R$ 716.000,00R$ 716.000,00R$ 716.000,00R$ 716.000,00

R$ 3.560.000,00 R$ 53.400.000,00

R$ 4.000,00R$ 4.000,00

R$ 3.560.000,00R$ 3.560.000,00R$ 3.560.000,00R$ 3.560.000,00

R$ 4.000,00

R$ 3.560.000,00 R$ 3.560.000,00

R$ 60.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
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TABELA 5. 21 – INDICADORES E METAS NO PMHIS 

Meta Esperada Meta Possível

• ampliar a capacidade financeira da Empresa Municipal de Habitação com a captação de recursos 

externos para a efetivação de Programas de Produção de Unidades Habitacionais;

• ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, garantindo 

como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados. 

• avaliar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do PMHIS, após a publicação dos 

resultados dos Censos Demográficos pelo IBGE e quando da elaboração do Plano Plurianual, com 

eventual redefinição dos programas, ações, estratégias e metas;

• aumentar a capacidade institucional dos gestores da Política Habitacional Municipal (Empresa 

Municipal de Habitação e Conselho Gestor do Fundo Habitacional de Interesse Social) para o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMHIS e para o fortalecimento do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social.

• criar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de HIS e regularização 

fundiária, alterando a Lei nº 1.681, de 10 de outubro de 2006 (v. Art. 42), que instituiu o Código de 

Zoneamento do Município de São Bento do Sul;

• elaborar legislações específicas que regulamente a aplicação dos instrumentos do Estatuto da 

Cidade previstos na Lei 1.675/06 (Plano Diretor);

• rever o Plano Plurianual do período 2010/2013 em relação aos programas e metas do PMHIS;

• elaborar quadrienalmente o Plano Plurianual de acordo com o PMHIS;

• elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual de acordo com o 

PMHIS;

• revisar o Código de Obras, o Código de Parcelamento do Solo e as demais legislações urbanísticas 

e habitacionais.

Produção de lotes de interesse social; déficit 

habitacional básico

• Diminuir progressivamente o déficit habitacional, implantando no período previsto pelo PMHIS 

um mínimo de 89 (oitenta e nove) novas unidades habitacionais, anualmente, sendo 25 

unidades construídas com recursos próprios do município e 64 unidades através de parcerias 

com as demais esferas de governo, iniciativa privada e cooperativas e similares;

• Ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, 

garantindo como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados.

Número de unidades construídas; ações 

executadas

• atender as demandas emergenciais habitacionais decorrentes de situações de calamidade 

pública ou desastres, quando ocorrem sinistros, atendendo a toda demanda durante o período 

de vigência do PMHIS.

• requalificar unidades  habitacionais através da implantação de módulos sanitários, da 

diminuição da densidade excessiva de moradores por dormitório através da ampliação das 

moradias e da reforma de habitações precárias, atendendo a toda demanda durante o período 

de vigência do PMHIS.

Número de unidades habitacionais ampliadas; 

número de unidades sanitárias domiciliares 

implantadas; 

• Identificar e realocar 20 famílias residentes em áreas de risco anualmente.

• produzir 89 (oitenta e nove) novos lotes urbanizados e registrados, anualmente.

• requalificar unidades  habitacionais através da implantação de 51 módulos sanitários por ano e 

diminuição da densidade excessiva de moradores por dormitório atraves da ampliação das moradias 

e da reforma de habitações precárias e complementação de entrada de infraestrutura em 

quantidade de 61 por ano.

• atender as demandas emergenciais habitacionais decorrentes de situações de calamidade pública 

ou desastres, quando ocorrem sinistros, com a construção de no mínimo 05 (cinco) unidades 

anualmente.

• Regularizar todos os 94 assentamentos precários existentes no município, que equivalem a 1.338 

domicílios, conforme levantamento de campo realizado pela consultora na elaboração do 

diagnóstico, tendo como meta anual a regularização fundiária de no mínimo 90 (noventa) famílias.

• Diminuir progressivamente o déficit habitacional, implantando no período previsto pelo PMHIS um 

mínimo de 89 (oitenta e nove) novas unidades habitacionais, anualmente, sendo 25 unidades 

construídas com recursos próprios do município e 64 unidades através de parcerias com as demais 

esferas de governo, iniciativa privada e cooperativas e similares.

Percentual de famílias realocadas moradoras em 

áreas de risco
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s Inadequação habitacional urbana: densidade 

excessiva; Inadequação habitacional urbana: 

inexistência de unidade sanitária domiciliar

• produzir 89 (oitenta e nove) novos lotes urbanizados e registrados, anualmente.
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o • Identificar e realocar todas as famílias residentes em áreas de risco durante o tempo de 

vigência do PMHIS.
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Inadequação habitacional urbana: fundiária; 

número de lotes regularizados

• Regularizar todos os 94 assentamentos precários existentes no município, que equivalem a 

1.338 domicílios, conforme levantamento de campo realizado pela consultora na elaboração do 

diagnóstico, tendo como meta anual a regularização fundiária de no mínimo 90 (noventa) 

famílias.
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Programa Indicador
INDICADORES E METAS NO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
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• criar Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de HIS, alterando a Lei nº 

1.681, de 10 de outubro de 2006 (v. Art. 42), que instituiu o Código de Zoneamento do 

Município de São Bento do Sul;

• elaborar legislações específicas que regulamente a aplicação dos instrumentos do Estatuto da 

Cidade previstos na Lei 1.675/06 (Plano Diretor);

• rever o Plano Plurianual do período 2010/2013 em relação aos programas e metas do PMHIS;

• elaborar quadrienalmente o Plano Plurianual de acordo com o PMHIS;

• elaborar anualmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual de acordo com o 

PMHIS;

• revisar o Código de Obras, o Código de Parcelamento do Solo e as demais legislações 

urbanísticas e habitacionais.
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• ampliar a capacidade financeira da Empresa Municipal de Habitação com a captação de 

recursos externos para a efetivação de Programas de Produção de Unidades Habitacionais;

• ampliar os recursos a serem investidos em HIS acessando recursos federais e estaduais, 

garantindo como contrapartida do município o fornecimento de lotes urbanizados. 

Percentual de montante de recursos externos 

captados investidos em HIS

• ampliar a atuação dos agentes fiscalizadores no controle de invasões de áreas públicas e 

privadas, em especial referente às Áreas de Preservação Permanente e áreas de risco;

• conscientizar a comunidade e os ocupantes de assentamentos precários sobre questões de 

proteção e preservação do meio ambiente.

Número de campanhas desenvolvidas

• avaliar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do PMHIS, após a publicação dos 

resultados dos Censos Demográficos pelo IBGE e quando da elaboração do Plano Plurianual, com 

eventual redefinição dos programas, ações, estratégias e metas;

• aumentar a capacidade institucional dos gestores da Política Habitacional Municipal (Empresa 

Municipal de Habitação e Conselho Gestor do Fundo Habitacional de Interesse Social) para o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação do PMHIS e para o fortalecimento do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social.

Produção de lotes de interesse social; produção 

de unidades habitacionais; nº de lotes 

regularizados; nº de unidades habitacionais 

ampliadas; nº de unidades sanitárias domiciliares 

implantadas; déficit habitacional básico; 

inadequação habitacional urbana: fundiária; 

inadequação habitacional urbana: densidade 

excessiva; percentual de famílias realocadas 

moradoras em áreas de risco

Áreas de glebas ou terrenos disponibilizados para 

AEIS; coeficiente de participação dos 

investimentos em HIS no PPA; percentual de 

montante de recursos externos captados 

investidos em HIS.

• ampliar a atuação dos agentes fiscalizadores no controle de invasões de áreas públicas e privadas, 

em especial referente às Áreas de Preservação Permanente e áreas de risco;

• conscientizar a comunidade e os ocupantes de assentamentos precários sobre questões de 

proteção e preservação do meio ambiente.
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6. RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

O item Recursos e Fontes de Financiamento agrega o conjunto dos Programas e Ações 

dos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) com os Recursos para Financiamento 

existente também nestas esferas administrativas. Apesar de minucioso o levantamento, este 

deverá ser mantido atualizado ao longo do processo de implantação do PMHIS, devendo ser 

adotada uma sistemática administrativa que acompanhe a evolução da destinação de recursos 

externos à administração e dos recursos próprios. 

6.1 LOCAIS 

 Os recursos para os programas de habitação de interesse social de âmbito 

municipal são destinados e geridos de duas formas diferenciadas.  

A primeira é a dos recursos próprios do orçamento municipal, que podem ser 

complementados ou não por recursos de outras esferas de governo ou de outros organismos. 

Estes recursos têm como instrumento regulador básico o Plano Plurianual (PPA), que estabelece 

os programas, com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos, a serem 

implantados no quadriênio 2010-2013. A lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

devem seguir o definido no PPA. 

A segunda diz respeito ao Fundo Municipal de Habitação, que tem como fonte de 

recursos as dotações orçamentárias próprias, os recursos financeiros oriundos do Governo 

Federal, Estadual, de agentes financeiros da habitação e de outras fontes diversas. 
  
 

6.2 ESTADUAIS 

Os recursos para os programas de habitação de interesse social de âmbito estadual são 

destinados e geridos pela Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, 

empresa de economia mista que tem finalidade de coordenar ações de desenvolvimento de 

soluções habitacionais.   

Para a implantação dos Programas Habitacionais poderão ser estabelecidas parcerias 

entre instituições que envolvam todos os segmentos sociais e recursos. Na formulação e 

execução dos projetos específicos, serão considerados parceiros todos os órgãos públicos 

(federais, estaduais e municipais) e órgãos privados (Sindicatos, Associações, institutos, 

Cooperativas), e ONGs cujos objetivos estejam voltados à melhoria habitacional e das condições 

de vida das famílias mais pobres. 

As fontes de recursos utilizadas pela COHAB/SC são: 

1. Fundo Federal de Moradia; 
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2. Fundo Estadual de Habitação Popular; 

3. Fundo Municipal de Habitação; 

4. CAIXA; 

5. Sindicatos e Cooperativas Rurais; 

6. Programa Federal de Reforma Agrária; 

7. Associações 

8. Outros. 

6.2.1 ATENDIMENTO AO HOMEM DO CAMPO 

As famílias do interior dos municípios serão atendidas através das seguintes 

modalidades:  

a) Vila rural 

Viabiliza moradia ao trabalhador rural volante (bóia-fria), em vilas rurais com no máximo 

20 lotes de no mínimo 5.000m², propiciando sua integração ao meio em que vive, favorecendo o 

acesso aos serviços de saúde, educação, qualificação profissional, criando espírito comunitário e 

exercício de cidadania. Esta modalidade atende famílias com renda até 3 salários mínimos. 

b) Moradia rural 

Linha de financiamento destinada aos pequenos agricultores familiares, para a 

construção, reforma e ampliação de suas casas, visando fixar as pessoas no campo, com a real 

possibilidade de uma moradia adequada às suas necessidades e, ao mesmo tempo, garantindo a 

preservação do meio ambiente rural. Esta modalidade atende famílias com renda até 12 salários 

mínimos. 

c) Volta ao campo 

Esta ação objetiva favorecer o retorno de pessoas oriundas do campo, que se dirigiram 

ao meio urbano, que habitam na periferia das cidades, em favelas ou áreas degradadas. Com 

esta proposta de solução habitacional, a COHAB/SC pretende identificar, em parceria com as 

Prefeituras, empresariado local, entidades sociais e ONGs, as famílias que sonham em retornar a 

sua origem no campo, possibilitando-lhes acesso à uma moradia em vilas, ou moradia rural 

isolada, em terreno cedido ou, ainda, objeto de doação do poder público municipal ou entidade 

privada interessada. Esta modalidade atende famílias com renda  até 3 salários mínimos. 

6.2.2 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS DA CIDADE 

As famílias que se encontram dentro do perímetro urbanos dos municípios terão acesso 

às seguintes modalidades de atendimento:  

a) Lotes com infraestrutura 

Serão implantados e comercializados loteamentos econômicos, devidamente 
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infraestruturados, nos quais o adquirente construirá posteriormente a habitação por sua conta ou 

contando com algum tipo de subsídio de caráter social. Esta modalidade atende famílias com 

renda até 12 salários mínimos.  

b) Conjuntos habitacionais 

Serão construídos conjuntos habitacionais com casa e/ou apartamentos, inseridos na 

malha urbana. Atenção especial será dada à pluralidade de padrões arquitetônicos das moradias 

e atendendo-se às características da cultura local. Esta modalidade atende famílias com renda até 

12 salários mínimos. 

c) Unidades isoladas 

A COHAB/SC oferece linhas de crédito diretamente à família, para construção, aquisição, 

ampliação e reforma/melhoria da casa própria de até 80m². A construção será administrada pelo 

próprio interessado, com orientação e fiscalização da COHAB/SC e Prefeitura Municipal. Esta 

modalidade atende famílias com renda até 12 salários mínimos.  

d) Autoconstrução e mutirão comunitário 

Será promovida a formação de cooperativas, grupos associativos de autogestão na 

produção de habitações por autoconstrução, de caráter individual e mutirão, com participação da 

comunidade. As famílias beneficiárias organizadas serão responsáveis pela elaboração e 

execução do projeto e pela gestão dos recursos financeiros, barateando desta forma o custo final 

da construção. Esta modalidade atende famílias com renda  até 5 salários mínimos.  

e) Reurbanização de áreas degradadas 

Em parceria com as Prefeituras Municipais, serão recuperadas áreas faveladas, 

regularizando-as, implantando infraestrutura básica e viabilizando a substituição das sub-

habitações por novas construções com melhores condições de habitabilidade. Nos casos de áreas 

de risco e áreas de preservação, as famílias ocupantes serão removidas ou remanejadas, com o 

seu reassentamento em novas áreas, o mais próximo possível do local de origem. Esta 

modalidade atende famílias com renda até 3 salários mínimos. 

f) Cesta básica de materiais de construção 

 Linhas de crédito para os interessados que já possuem lotes e desejam construir ou 

ampliar suas moradias. Uma rede de lojas de materiais de construção será credenciada e 

atenderá aos adquirentes em todo o Estado, com um kit incluindo materiais que irá desde as 

fundações até a cobertura da unidade habitacional. Esta modalidade atende famílias com renda 

até 5 salários mínimos. 

g) Construção de casa ofício 

Financiamento para a construção de uma moradia popular, constituída de habitação e 

ambiente de trabalho. Esta ação destina-se ao atendimento específico de pessoas interessadas 

em estabelecer seu próprio negócio, em especial uma oficina de consertos ou manutenção, ateliê 

ou uma pequena indústria. Esta modalidade atende famílias com renda até 12 salários mínimos. 
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6.3 FEDERAIS 

 Os recursos para os programas de habitação de interesse social de âmbito federal são 

destinados e geridos de três formas diferenciadas.  

A primeira origem de recursos é do Orçamento Geral da União (OGU). 

A segunda tem como agente operador a Caixa Econômica Federal - CEF, que é 

responsável pela celebração dos contratos de repasse, pela sua execução orçamentária e pelo 

acompanhamento da execução das contratações efetuadas. O maior número de programas e 

recursos para o setor é concentrado pelo governo federal na CEF. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) é o terceiro componente da 

esfera federal a participar da implementação da política setorial habitacional através do 

financiamento aos municípios de empreendimentos na área de infraestrutura urbana e de 

equipamentos comunitários, que atendem a população de menor renda não contempladas com 

estes serviços. 

6.3.1 ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU)  

O conjunto de programas com recursos do Orçamento Geral da União é composto por: 

a) Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, 

b) Apoio a Provisão Habitacional de Interesse Social, 

c) Intervenção em Favelas, 

d) PRO-MUNICÍPIO, 

e) Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 

6.3.1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL 

Conforme a Instrução Normativa nº46, de 29 de Setembro de 2009, a ação de Prestação 

de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social é integrante do Programa 

de Habitação de Interesse Social, tendo como objetivo a transferência de recursos para os 

estados, Distrito Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos para a prestação de serviços 

de assistência técnica buscando atender a elevada parcela de produção de habitações que ocorre 

no mercado informal, sem qualquer tipo de apoio técnico que permita atingir padrões mínimos de 

qualidade, de produtividade e de segurança.   

As ações do Programa Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social deverão observar as seguintes diretrizes gerais: 

a) estabelecimento, no âmbito da Política e do Plano Habitacional de Interesse Social 

local, do instituto da Assistência Técnica como componente estratégico para promoção 
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de melhoria habitacional, conforme previsto no Estatuto da Cidade, de que trata a Lei nº 

10.257, de 10 de julho de 2001; 

b) fomento e apoio à programas de assistência técnica para habitação de interesse 

social, promovidos por estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas sem 

fins lucrativos, no processo de provisão de habitação de interesse social; 

c) inserção e participação da sociedade no fornecimento de assistência técnica para 

habitação de interesse social, incentivando a formação de parcerias com unidades de en-

sino, núcleos de extensão de universidades, entidades profissionais, empresariais, outros 

entes públicos, organizações não-governamentais e entidades da sociedade civil; 

d) multidisciplinaridade do serviço de assistência técnica, incluindo mobilização, parti-

cipação e desenvolvimento social das comunidades, para ampliação do acesso à pro-

gramas de financiamento à produção habitacional e regularização fundiária, além da as-

sistência técnica para produção e melhoria habitacional no contexto da autogestão; 

e) promoção de ações que visem a sustentabilidade do ambiente construído, com re-

dução do desperdício, aumento da vida útil das construções, melhoria dos padrões de 

conforto ambiental e melhoria da qualidade e produtividade das obras, com participação 

da cadeia produtiva do setor; 

f) fomento e apoio à regulação, ocupação e ao uso do solo urbano, de acordo com os 

instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, nos Planos Diretores Participativos e nos 

Planos Habitacionais  de Interesse Social, especialmente nas Zonas Especiais de Inte-

resse Social (ZEIS);  

g) promoção da regularização fundiária, por meio da implementação de planos e pro-

jetos e de atividades jurídicas e administrativas, que objetivem a regularização do uso e 

ocupação das habitações. 

As ações do Programa de Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação 

de Interesse Social observarão as seguintes diretrizes específicas: 

a) articulação de programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa renda 

com programas de financiamento e microcrédito desenvolvidos nas esferas federal, esta-

dual, municipal e do Distrito Federal, destinando-os, principalmente, para a auto-gestão 

coletiva ou individual; 

b) associação de parâmetros de qualidade com menor custo, propiciando assim eco-

nomia de escala; 

c) incentivo aos agentes que compõem a cadeia produtiva da construção civil para 

desenvolvimento de pesquisas e incorporação de desenvolvimento tecnológico e de for-

mas alternativas de produção habitacional, desde o projeto até a edificação da habitação 

de interesse social; 

d) atendimento prioritário à mulher responsável pelo domicílio, às comunidades qui-

lombolas, indígenas, ciganas e outras de cunho étnico-racial ou de populações tradicio-
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nais, além de segmentos sociais em situação de vulnerabilidade social (trabalhadoras 

domésticas, catadores de material reciclável, ex-colonos de hanseníase etc.), bem como 

observar os mecanismos legais de cotas para idosos e portadores de necessidades es-

peciais; 

e) incentivo à implementação de mecanismos permanentes de assistência técnica aos 

programas e ações de habitação de interesse social, buscando integrá-los ao plano local 

de habitação, constituindo uma das formas de enfrentamento ao déficit habitacional local; 

f) valorização, enriquecimento e aperfeiçoamento de formas construtivas adequadas 

às especificações regionais; e 

g) promoção dos controles de uso, de ocupação e fiscal do solo, por meio da vincula-

ção orgânica com os serviços de licenciamento locais. 

 

As modalidades de atendimento são: 

a) Elaboração de projetos para a produção habitacional e urbanização de assenta-

mentos precários; 

b) assistência técnica para melhoria/conclusão/construção de unidades habitacionais. 

A modalidade Elaboração de Projetos para a produção habitacional e urbanização de 

assentamentos precários contempla a elaboração de projetos técnicos de arquitetura e urbanismo, 

de engenharia, recuperação ambiental, trabalho social e regularização fundiária, necessários para 

a execução de empreendimentos que configurem a urbanização de assentamentos precários ou 

produção de habitação de interesse social. 

O valor de investimento corresponde ao somatório dos custos para elaboração dos 

projetos técnicos necessários à execução do empreendimento e será composto, obrigatoriamente, 

pelos itens a seguir discriminados: 

a) contratação de consultoria e de serviços técnicos temporários para elaboração de 

projetos, estudos e pesquisas, envolvendo horas técnicas; e 

b) contratação de consultoria/serviços para a divulgação, mobilização e apoio à parti-

cipação da sociedade civil na elaboração dos projetos. 

Os projetos para urbanização de assentamentos precários deverão ser elaborados com 

vistas à: 

a) assegurar a adoção de medidas efetivas para a estabilização da expansão da ocu-

pação da área; 

b) atender exclusivamente a área de intervenção definida; 

c) adequar ou melhorar as relações funcionais da área de intervenção em relação ao 

tecido urbano em que se insere; 

d) contemplar o atendimento a todas as necessidades básicas diagnosticadas na á-

rea, especialmente em relação a eliminação de riscos, adoção de medidas de desaden-

samento com reordenamento da ocupação, visando eliminar a subnormalidade habitacio-
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nal, e a regularização do assentamento do ponto de vista jurídico-fundiário em favor das 

famílias moradoras; e 

e) adequar o sistema viário, de forma a possibilitar acesso a serviços públicos e aten-

dimentos emergenciais. 

A modalidade Assistência Técnica para melhoria/conclusão/construção de unidades 

habitacionais contempla a contratação de mão-de-obra especializada para acompanhamento ou 

execução de obras de melhoria, conclusão ou construção de unidades habitacionais executadas 

por famílias de baixa renda, em regime de mutirão, autoconstrução ou autogestão, podendo ser 

contempladas, exclusivamente famílias que residam em áreas de urbanização consolidada e 

assentamentos passíveis de regularização urbana ou fundiária. 

Tanto os projetos para urbanização de assentamentos precários como os destinados à 

produção de habitação de interesse social deverão prever investimentos necessários a assegurar 

que os beneficiários disponham, ao fim de sua execução, no mínimo, de serviços básicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, vias de acesso, 

energia elétrica, unidades habitacionais que incluam módulos hidráulicos, direitos de uso ou de 

propriedade dos terrenos, e riscos ambientais devidamente controlados ou mitigados. 

O valor de investimento corresponde ao somatório dos custos de contratação de 

consultoria e serviços técnicos temporários envolvendo horas técnicas, obrigatoriamente, pelos 

três itens a seguir discriminados, destinados: 

a) ao acompanhamento e execução de obras de melhoria, conclusão ou construção 

de unidades habitacionais; 

b)  divulgação, mobilização e apoio a participação da sociedade civil; 

c) capacitação das famílias beneficiadas com melhorias / construções de unidades 

habitacionais na área de construção civil.  

6.3.1.2 APOIO À PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 

É um programa que objetiva tornar viável aos segmentos populacionais de renda familiar 

mensal de até R$ 1.395,00 o acesso à habitação digna, regular e dotada de serviços públicos, em 

localidades urbanas ou rurais, mitigando as desigualdades sociais e contribuindo para a ocupação 

urbana planejada. 

 Este programa abrange as modalidades de atendimento de: 

a) produção ou aquisição de unidades habitacionais, que contempla intervenções ne-

cessárias à construção ou aquisição de unidades habitacionais, em parcelas legalmente 

definidas de uma área, que venham a dispor, no mínimo, de acesso por via pública e de 

soluções adequadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica; 

b) produção ou aquisição de lotes urbanizados, que contemplam a produção ou aqui-

sição de parcelas legalmente definidas de uma área, em conformidade com as diretrizes 
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de planejamento urbano municipal, dotadas de acesso por via pública e, no seu interior, 

de soluções adequadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elé-

trica; 

c) requalificação de imóveis, que  oferece solução de moradia adequada, a partir de 

intervenções voltadas ao melhor aproveitamento do espaço urbano, possibilitando a a-

quisição de imóveis para fins habitacionais, a realização de obras e serviços voltados à 

mudança de uso e/ou reabilitação de prédios existentes, ocupados ou não, visando à 

produção de unidades habitacionais ou correlata, realização de serviços e obras voltados 

à reurbanização ou reparcelamento de terrenos ou reconstruções de edificações, que re-

sultem em lotes ou unidades habitacionais. 

6.3.1.3 INTERVENÇÃO EM FAVELAS 

As intervenções em favelas dos Projetos Piloto de Investimento, visam a implantação de 

ações necessárias à regularização fundiária, salubridade e habitabilidade de população de baixa 

renda localizada em área inadequada à moradia, para a sua permanência ou realocação, por 

intermédio da execução de ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social. 

As Intervenções em Favelas objetivam a implantação das seguintes ações: 

a) apoio à urbanização de assentamentos precários, que deve assegurar a adoção de 

medidas efetivas para a estabilização da expansão da ocupação da área, atender exclu-

sivamente a área de intervenção definida, adequar ou melhorar as relações funcionais da 

área de intervenção em relação ao tecido urbano em que se insere, e contemplar o aten-

dimento a todas as necessidades básicas diagnosticadas na área, especialmente em re-

lação à: 

- eliminação de riscos; 

- medidas de desadensamento com reordenamento da ocupação, visando eliminar 

a subnormalidade habitacional; 

- regularizar o assentamento, do ponto de vista jurídico-fundiário, em favor das 

famílias moradoras; 

- adequar o sistema viário, de forma a possibilitar acesso aos serviços públicos e 

atendimentos emergenciais. 

6.3.1.4 PRÓ-MUNICÍPIO 

O PRO-MUNICÍPIO engloba os Programas de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de 

Municípios de Pequeno Porte e de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e 

Grande Porte, que visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.  

As modalidades de atendimento do Pro-município são: 
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a) Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios de Médio e Grande 

Porte, que é implantado por meio da Ação Obras de Infraestrutura Urbana em Municípios 

de Médio e Grande Porte. 

b) Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais, que somente é possível em si-

tuações que se caracterizem como emergenciais e contempla intervenções necessárias à 

construção ou à aquisição de unidades habitacionais em parcelas legalmente definidas 

de uma área, que venham a dispor, no mínimo, de acesso por via pública e de soluções 

adequadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica.  

c) Urbanização de Assentamentos Precários, que somente é possível em situações 

que se caracterizem como emergenciais e contempla a execução de intervenções neces-

sárias à segurança, salubridade e habitabilidade de população localizada em área inade-

quada à moradia, visando a sua permanência ou realocação. 

6.3.1.5 URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 

Este programa apóia as intervenções necessárias à regularização fundiária, segurança, 

salubridade e habitabilidade da população localizada em área inadequada à moradia ou em 

situação de risco, visando a sua permanência ou realocação, por intermédio da execução de 

ações integradas para atender as necessidades básicas da população e melhorar a sua condição 

de habitabilidade, saneamento ambiental e inclusão social. 

A urbanização de assentamentos precários tem como objetivo a melhoria das condições 

de habitabilidade das populações residentes em assentamentos humanos precários e a redução 

de riscos com a urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade. 

6.3.2 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) 

O conjunto de programas e linhas de crédito sob responsabilidade da CEF é composto 

por: 

a) Crédito Solidário-Financiamento; 

b) Imóvel na Planta-Financiamento - Programa de Carta de Crédito Associativo, e 

Produção de Lotes Urbanizados da modalidade Parceria; 

c) Carta de Crédito de FGTS; 

d) Pró-moradia; 

e) Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social – PSH; 

f) Minha Casa Minha Vida Programa para 3 a 10 salários mínimos; 

g) Habitação para Famílias com renda  até 3 salários mínimos. 
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6.3.2.1 CRÉDITO SOLIDÁRIO-FINANCIAMENTO 

É um programa de financiamento habitacional com recursos do Fundo de 

Desenvolvimento Social, que tem como objetivo o atendimento às necessidades habitacionais da 

população de baixa renda, organizadas por cooperativas, associações ou entidades privadas sem 

fins lucrativos. 

As modalidades de atendimento são: 

a) aquisição de terreno e construção, 

b) construção em terreno próprio, 

c) construção em terreno de terceiros, 

d) conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional, 

e) aquisição de unidade construída, 

f)  aquisição de imóveis para reabilitação urbana com fins habitacionais. 

Os participantes deste programa são as famílias organizadas de forma associativa, com 

renda bruta mensal até R$ 1.125,00 (um mil cento e vinte cinco reais). É admitida a participação 

de famílias com renda bruta mensal entre R$ 1.125,01 (um mil cento e vinte cinco reais e um 

centavo) até R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), limitadas a 20% da composição do grupo 

associativo.  

O empreendimento deve estar inserido ou junto a malha urbana, com infraestrutura 

básica de água, luz, rua, solução de esgoto e coleta de lixo. 

6.3.2.2 IMÓVEL NA PLANTA, FINANCIAMENTO, PROGRAMA DE CARTA DE 
CRÉDITO ASSOCIATIVO, E PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS NA 
MODALIDADE PARCERIA 

Esta linha de crédito é destinada à produção de empreendimentos habitacionais, 

reabilitação de empreendimentos urbanos e produção de lotes urbanizados, vinculada ao 

Programa de Carta de Crédito Associativo, com financiamento direto às pessoas físicas, 

agrupadas em condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, pessoas jurídicas voltadas à 

produção habitacional, companhias de habitação ou órgãos assemelhados, Estados, Municípios, 

Distrito Federal ou órgãos da sua administração direta ou indireta, com a participação ou não, de 

Construtora. 

O financiamento é destinado a projetos inseridos na malha urbana, dotados de 

infraestrutura básica e serviços públicos essenciais. 

As modalidades contempladas neste programa são: 

a) construção de unidades habitacionais em terreno próprio; 

b) aquisição de terreno e construção de unidades habitacionais; 

c) produção de lotes urbanizados (aquisição de terreno e produção de lotes urbaniza-

dos); 
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d) reabilitação de empreendimentos urbanos. 

O público-alvo deste programa são as pessoas físicas com renda familiar até R$ 4.900,00 

que desejam comprar imóvel na planta ou em fase de construção, com interveniência de Entidade 

Organizadora/Agente Promotor, sendo: 

a) entidade organizadora: constituídas por condomínios, sindicatos, cooperativas, as-

sociações, entidades sem fins lucrativos, construtoras ou pessoas jurídicas voltadas à 

produção de unidades habitacionais. 

b) agente promotor: COHAB ou Órgãos Assemelhados. 

6.3.2.3 CARTA DE CRÉDITO DE FGTS 

A Carta de Crédito FGTS é uma linha de crédito que permite a formalização de parceria 

com entidades organizadoras no intuito de facilitar o acesso à casa própria para pessoas com 

renda familiar bruta até R$ 1.875,00.  

Cabe às entidades organizadoras, organizar o grupo de beneficiários e promover e/ou 

produzir as unidades habitacionais, urbanas ou rurais. São consideradas entidades organizadoras: 

cooperativas, sindicatos, associações, condomínios, pessoas jurídicas voltadas à produção 

habitacional, o poder público representado por prefeituras municipais, governos estaduais ou 

companhias e empresas estaduais ou municipais de habitação vinculadas ao poder público. 

As diversas formas de regularização fundiária e/ou modalidades de financiamento deste 

programa são: 

a) aquisição de material de construção; 

b) construção em terreno próprio; 

c) aquisição de terreno e construção; 

d) aquisição de imóvel novo ou usado; 

e) aquisição de lote urbanizado. 

6.3.2.4 PRÓ-MORADIA 

Este programa visa oferecer acesso à moradia adequada para a população em situação 

de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal limitado até R$ 1.395,00. (três salários 

mínimos). Os destinatários do financiamento do Pró-moradia são os estados, municípios, distrito 

federal ou empresas públicas não-dependentes. 

O enquadramento dos municípios só ocorrerá na Região Sudeste para aqueles com 

população igual ou superior a 100 mil habitantes e para os demais municípios do país que tenham 

população igual ou superior a 70 mil habitantes. 
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6.3.2.5 PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – PSH 

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH objetiva oferecer acesso 

à moradia adequada a cidadãos de baixa renda por intermédio da concessão de subsídios.  

            Os subsídios são concedidos no momento em que o cidadão assina o contrato de crédito 

habitacional junto às instituições financeiras habilitadas a operar no programa.  

            Os cidadãos são beneficiados em grupos organizados pelas administrações públicas, e 

excepcionalmente, em áreas rurais, as entidades privadas sem fins lucrativos que apresentarem 

propostas às instituições financeiras e aos agentes financeiros do SFH. 

O PSH é operado com recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) e 

conta, ainda, com o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF e municípios, sob a 

forma de complementação aos subsídios oferecidos pelo programa. 

O programa pode atender aos destinatários oferecendo subsídio destinado diretamente à 

complementação do preço de compra/venda ou construção das unidades residenciais, variável 

basicamente de acordo com a localização do imóvel. 

Os destinatários finais do programa são as pessoas físicas com rendimento familiar 

mensal bruto não superior a R$ 1.245,00. 

6.3.2.6 MINHA CASA MINHA VIDA PROGRAMA PARA 3 A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS 

Minha Casa, Minha Vida é um programa do governo federal, em parceria com estados, 

municípios, empresas e movimentos sociais que tem o objetivo de construir um milhão de novas 

moradias para a população, sendo, para quem tem renda familiar de 3 a 10 salários mínimos (de 

R$ 1.395,00 até R$ 4.650,00) serão destinadas 600 mil casas.  

Entre as vantagens do Programa estão o aumento dos subsídios, que poderá chegar até 

R$ 23.000,00, redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor da Habitação.  

Os destinatários do Programa não poderão: 

a) possuir financiamento habitacional pelo SFH –- Sistema Financeiro da Habitação, 

b) ter recebido, a partir de 1º de maio de 2005, desconto pelo FGTS – Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Serviço em qualquer financiamento,  

c) possuir imóvel residencial. 

 

6.3.2.7 MINHA CASA MINHA VIDA HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS COM RENDA  ATÉ 
TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS 

Minha Casa, Minha Vida é um programa do governo federal, em parceria com estados, 

municípios, empresas e movimentos sociais que tem o objetivo de construir um milhão de novas 

moradias para a população, sendo, para quem tem renda familiar até 3 salários mínimos, serão 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 
153 

  

 
 

destinadas 400 mil casas.  

Os destinatários do Programa não poderão: 

a) ter sido beneficiado por outro programa de habitação social do governo federal, 

b) possuir imóvel residencial ou financiamento habitacional em qualquer estado brasi-

leiro.  

No caso de imóveis novos em que o financiamento inclui o valor do terreno, os subsídios 

para renda inferior a três salários mínimos, são para duas categorias de municípios, sendo os 

seguintes:  

a) municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes, serão subsidiados R$ 

11.000,00;  

b) municípios com menos de 20 mil habitantes, serão subsidiados R$ 9.000,00.  

6.3.3 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (BNDES) 

Entre os diversos empreendimentos financiáveis para os municípios pelo BNDES através 

do Programa Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos - PMI, considerando a abrangência das 

demandas habitacionais e de infraestrutura detectadas no diagnóstico habitacional, o seguinte 

conjunto de projetos é elegível para o atendimento as deficiências do setor: 

a) urbanização e implantação de infraestrutura básica no município inclusive em áreas  

de risco e de sub-habitação, 

b) infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços pú-

blicos, 

c) saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos 

sólidos e drenagem urbana. 
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7. INSTRUMENTOS DE GESTÃO E REVISÃO DOS PLANOS E 
PROGRAMAS 

O monitoramento é um instrumento de gestão contínua que deverá ser executado 

durante todo o período de realização e operação dos programas do PMHIS, permitindo avaliação 

da implantação da própria Política Local Habitacional. O estabelecimento da forma de 

monitoramento e avaliação dos programas do PMHIS foi feito a partir da definição dos 

indicadores, dos órgãos municipais responsáveis, dos procedimentos de coleta de informações, 

do tratamento dos seus resultados, do controle da captação de recursos e da gestão financeira 

dos programas. 

 O monitoramento deverá permitir avaliação sistemática por parte da Municipalidade 

e do Conselho Municipal de Habitação dos resultados dos programas, permitindo a revisão 

periódica do PMHIS. 

7.1 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

Os mecanismos de avaliação e monitoramento das ações habitacionais devem ser 

implantados no Programa Gestão da Política Habitacional Municipal, em especial através da ação 

de criação e implementação de Sistema de Controle e monitoramento da implantação do PMHIS. 

Este controle deve considerar a verificação dos resultados dos programas e de suas ações em 

relação às metas propostas. 

A avaliação e o monitoramento das ações devem ser periódicos, considerando que 

algumas delas podem ter efeitos imediatos e outras necessitam de um maior prazo de tempo para 

surtir efeitos. 

No processo de implantação do PMHIS e de sua política três conjuntos de eventos 

periódicos oportunizam estes momentos de avaliação dos resultados alcançados. 

O primeiro deles refere-se ao calendário da legislação orçamentária, onde anualmente 

são definidas as diretrizes orçamentárias e o orçamento do município para o ano seguinte, sendo 

que no inicio de cada quadriênio deve ser elaborado o orçamento plurianual. A elaboração das 

diretrizes orçamentárias, possibilita verificar se as ações definidas para o período anterior foram 

realizadas, com qual proporção de sucesso e a identificação das causas dos resultados, positivos 

ou negativos, possibilitando correções de rumo. O orçamento plurianual define os programas, as 

ações e os investimentos que deverão ocorrer nos próximos quatro anos, sendo um instrumento 

de planejamento de ações de médio prazo.  

O segundo diz respeito às renovações das administrações municipais, que ocorrem a 

cada quatro anos, podendo ou não haver a reeleição. Mudanças de linhas administrativas alteram 

prioridades e refazem o planejamento quadrimestral das administrações. Este momento coincide 

com a elaboração do orçamento plurianual, pois o mesmo é projetado no primeiro ano de uma 
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nova administração municipal, tendo vigência para os três anos seguintes desta e para o primeiro 

no da seguinte. 

Um terceiro momento de caráter decenal é aquele em que são realizados os censos 

demográficos pelo IBGE, onde, com caráter nacional, são levantadas as informações 

demográficas e habitacionais que deverão estabelecer o quadro quantitativo e qualitativo da 

realidade atualizada do setor possibilitando uma revisão do PMHIS. Considerando-se o período 

necessário para a conclusão do Censo Demográfico e para a divulgação dos seus resultados 

entende-se que a revisão do PLHIS no que se refere às informações demográficas, deva ser 

realizada no ano seguinte a data de realização da pesquisa nacional.  

Considerando-se estes três conjuntos de eventos periódicos, podem-se caracterizar três 

tipos de avaliação do PMHIS quanto ao nível de detalhamento e os seus prazos de ocorrência. 

A primeira, mais detalhada e de caráter mais global, deverá avaliar o PLHIS 

quadrienalmente como um todo, e deverá ocorrer quando forem elaborados os orçamentos 

plurianuais (tabela 5.1).  

A segunda, de periodicidade anual, deverá ser realizada quando da elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, tendo como objeto de avaliação os programas habitacionais em 

implantação.  

A terceira também, de âmbito mais abrangente deverá ocorrer quando forem divulgados 

os resultados dos censos demográficos. 

Desta forma, considerando o período de abrangência do Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social de 2110 até 2025, o seu calendário de revisão do PMHIS estabelece sua 

primeira avaliação no ano de 2011, resultante do Censo de 2010 (tabela 7.1). 

7.2 CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DO PMHIS 

TABELA 7. 1 – CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DO PMHIS  

Ano Evento Atividade 

2011 Divulgação dos resultados do Censo de 2010 Revisão 

2013 Orçamento Plurianual 2014-2017 Avaliação quadrienal 

2017 Orçamento Plurianual 2018-2021 Avaliação quadrienal 

2021 

Divulgação dos resultados do Censo de 2020/Orçamento Plurianual 

2022-2025 Avaliação quadrienal 

2025 Orçamento Plurianual 2026-2029 Avaliação quadrienal 

7.3 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Conforme o item 3.3 Indicadores, o acompanhamento e avaliação dos resultados no setor 

habitacional decorrentes da implantação do PMHIS serão realizados utilizando-se 13 indicadores 

para medir o grau de atendimento as diretrizes, objetivos e metas do Plano Habitacional. Os 
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indicadores classificam-se como: 

a) eficácia; 

b) eficiência; 

c) efetividade. 

Os indicadores de eficácia são típicos da avaliação dos programas e ações, já os de 

eficiência e de efetividade correspondem aos mecanismos de avaliação do conjunto do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social.  

Foram definidos como indicadores de eficácia os seguintes: 

a) produção de lotes de interesse social, que indica a quantidade de lotes implantados 

para Habitação de Interesse Social de loteamentos aprovados pelo Município, registrados 

e com todas as obras de infraestrutura exigidas instaladas; 

b) produção de unidades habitacionais, que representa o número de HIS produzidas 

no município anualmente; 

c) área (em metros quadrados) de glebas ou terrenos disponibilizados para ZEIS, que 

expressa a quantidade de áreas territorial destinadas à Zonas Especiais de Interesse So-

cial; 

d) número de lotes regularizados, que expressa a quantidade de lotes que tiveram sua 

situação fundiária regularizada; 

e) número de unidades habitacionais ampliadas, que é expresso pelo número de uni-

dades habitacionais ampliadas anualmente; 

f) número de unidades sanitárias domiciliares implantadas, que é expresso pelo nú-

mero de unidades sanitárias implantadas anualmente. 

 

Foram definidos como indicadores de eficiência os seguintes: 

a) coeficiente de participação dos investimentos em HIS no PPA, que indica a porcen-

tagem de recursos alocados em Habitação de Interesse Social expressos no Plano Pluri-

anual; 

b) percentual de montante de recursos externos captados investidos em HIS, que ex-

pressa o percentual de recursos captados em fontes externas destinados à implantação 

de HIS em relação aos recursos totais empreendidos em HIS no município. 

 

Foram definidos como indicadores de efetividade os seguintes: 

a) Déficit Habitacional Básico, que é expresso pelo coeficiente entre o número de 

famílias que ocupam domicílios com pelo menos um dos seguintes atributos, em relação 

ao número total de famílias: 

I - rústicos,  

II - improvisados; 

III - coabitação familiar; 
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IV - cômodo cedido ou alugado; 

V - localizados em assentamentos precários ou áreas de risco identificadas 

para realocação; 

b) inadequação habitacional urbana: fundiária, que é expressa pelo coeficiente entre 

o número de famílias que ocupam domicílios que necessitam de regularização fundiária, 

em relação ao número total de famílias; 

c) inadequação habitacional urbana: densidade excessiva, que é expressa pelo 

coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios que ultrapassam a 

proporção de três moradores por dormitório, em relação ao número total de famílias; 

d) inadequação habitacional urbana: inexistência de unidade sanitária domiciliar, que 

é expresso pelo coeficiente entre o número de famílias que ocupam domicílios que não 

possuem unidade sanitária interna ou exclusiva, em relação ao número total de famílias; 

e) percentual de famílias realocadas moradoras em áreas de risco, que indica a 

porcentagem de famílias realocadas de áreas de risco em relação ao número total de 

famílias moradoras de áreas de risco. 

Estes indicadores são instrumentos de medição dos resultados anuais e quadrienais do 

processo de implantação do PMHIS. Eles medem os resultados de cada um dos programas que 

compõem o plano e do conjunto do próprio plano. A cada avaliação do PMHIS eles devem ser 

reajustados, ou seja, deve ser verificado se cada um dos indicadores atende a expectativa de sua 

atuação como elemento de aferição da implantação do plano. 

Outros indicadores poderão ser utilizados ao longo do período de implantação do PMHIS, 

tanto pala necessidade de utilizar-se novas formas de medição do atendimento as diretrizes, aos 

objetivos e as metas, bem como pela proposição de novos programas para o atendimento ao 

déficit habitacional, a inadequação habitacional e a regularização dos assentamentos precários.  
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8. MARCO REGULATÓRIO E LEGAL 

O novo quadro normativo, que se apresentou com a entrada em vigor do Estatuto da 

Cidade, possibilita um salto de qualidade na política habitacional em especial na área urbana de 

interesse social, na medida em que, forem regulamentados e aplicados os instrumentos elencados 

nesse diploma legal. 

Porém para que esses instrumentos sejam praticados, é necessário que sejam definidas 

algumas prioridades pelo poder público onde este deve atuar prioritariamente na implementação 

de programas e políticas de habitação de interesse social tanto em áreas públicas, como em 

áreas privadas com ocupação irregular consolidada. 

Para tanto, é fundamental a utilização de uma legislação urbana remodelada, voltada ao 

interesse social na qual se destacam, pela sua relação direta com a produção habitacional, o 

Plano Diretor e sua respectiva Lei de Uso e Ocupação do Solo, a legislação que define as Zonas 

de Especial Interesse Social (ZEIS), as políticas de regularização fundiária, urbanização e 

titulação das áreas livres destinadas à implantação de programas habitacionais para famílias de 

baixa renda dentre outros.  

Igualmente, é importante ressaltar que já existem grandes avanços legislativos nessa 

questão, em especial os que favorecem empreendimentos de caráter social com padrões 

diferenciados e instrumentos de indução à iniciativa privada para que também produzam 

habitações de interesse social. 

Observa-se que esse estudo pretende informar as legislações pertinentes a questões 

habitacionais de interesse social tendo como marco inicial as normas constitucionais até chegar 

às normas locais, listando-se os principais instrumentos jurídicos a serem aplicados.  

 caracterização dos marcos legais federais e estaduais que configuram o quadro 

institucional setorial; 

 análises dos marcos legais municipais quanto a sua aplicabilidade e a eventual 

necessidade de modificação dos mesmos ou de elaboração de novos instrumentos 

legais. 

Por fim, temos que a elaboração do PLHIS insere-se no contexto de mudanças no quadro 

institucional no país e nas cidades, que assinala em direção a responsabilização dos municípios 

pela elaboração e a implementação de políticas urbana e a habitacional, por força da 

descentralização administrativa onde o município é o protagonista. 

Portanto, com a aprovação do PLHIS, o município irá dispor de um instrumento que lhe 

permitirá dar um salto de qualidade na gestão de sua política habitacional, implementando 

avanços importantes no que se refere à democratização da gestão da cidade, à implantação de 

instrumentos urbanísticos e de uma política habitacional voltada para a melhoria das condições de 

moradia da população mais carente, através da elaboração de projetos habitacionais. 
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8.1 LEGISLAÇÃO 

 

8.1.1 CONSTITUIÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dedicou pela primeira vez um 

capítulo exclusivamente ao urbanismo e, por consequência, sobre Legislação Urbana, em 

especial nos art. 182 e 183. Observa-se que a legislação urbana ocorre nos três níveis da 

federação, ora de forma hierárquica, ora de forma concorrente, possibilitando assim, uma nova 

perspectiva para as políticas públicas das cidades, bem como sobre os instrumentos urbanísticos 

que regulam o espaço urbano com todas as suas interfaces. 

A Lei Federal nº 10.257/2001, denominada de Estatuto da Cidade, que regulamentou os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, trouxe para as cidades um novo conceito, onde os 

valores do Estado Democrático de Direito e os princípios da ordem social, ambiental e econômica 

funcionam como vetores da política urbana a serem seguidos por todos os entes federativos. 

A Constituição Federal classifica o Direito Urbanístico como pertencente a uma classe de 

direitos constitucionais ditos de 4ª geração. 

A Constituição considerou em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII que “a propriedade 

atenderá a sua função social”, pois não há como dissociar a mesma desta função.  Já o art. 6º que 

trata dos direitos sociais fundamentais, teve sua redação alterada pela Emenda Constitucional 

26/2000, que incluiu a moradia como um direito social fundamental. No art. 170 é contemplada a 

“função social da propriedade” como um dos princípios fundamentais da Ordem Econômica, e no 

art. 182 é reafirmado tal princípio traçando as diretrizes gerais, deixando a discricionariedade do 

poder regulamentador aos Municípios, já que os Estados têm apenas competência residual sobre 

essa matéria. 

Em princípio, a União legisla em assuntos de interesse geral, os Estados em assuntos 

regionais e os Municípios no interesse local. 

 Cabe observar que a União busca apenas definir as diretrizes gerais através da 

Política Nacional Urbana, e os Estados os assuntos regionais, a fim de nortear a atuação do 

Poder Público Municipal, que é o verdadeiro responsável pela execução da política de 

desenvolvimento urbano de interesse local, e da iniciativa privada no ordenamento dos espaços 

urbanos visando assegurar melhores condições de vida para população. 

Nessa linha o art. 183 da Constituição Federal ressalta os institutos da usucapião 

especial e da concessão especial de uso, como instrumentos de política urbana, que aliado ao 

princípio consagrado no § 2° do art. 182 da Constituição Federal, de que a propriedade urbana 

cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade 

expressas pelo Plano Diretor. 

Outro ponto estabelecido pela Constituição Federal e que deve ser observado pelas 
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políticas públicas urbanas vincula-se a questão ambiental, onde estas deverão estar em harmonia 

com a preservação do meio ambiente, conforme os termos do art. 225 da CF. 

Finalmente, a constituição garante aos Municípios conforme o art. 30 legislar sobre 

matéria de interesse local, em especial para promover adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

É, portanto, na Constituição Federal que estão contemplados os princípios e 

fundamentos da organização do Estado e da sociedade, bem como as diretrizes para a 

elaboração e o implemento de política habitacional de interesse social, que aliados ao conjunto de 

leis que regula a matéria urbanística e habitacional terão força jurídica vinculante. 

8.1.2 LEI N° 10.257 DE 10 DE JULHO DE 2001 (ESTATUTO DA CIDADE) 

Como já referenciado o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257/01, regulamenta 

os art. 182 e 183 da Constituição que delineou pela primeira vez na carta máxima da nação uma 

política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Poder Público Municipal que é o 

verdadeiro “gestor das cidades”, conforme diretrizes e princípios gerais fixados em normas de 

ordem pública e de interesse social, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar de seus 

habitantes e equilíbrio ambiental. 

Esse novo entendimento jurídico constitucional mudou o significado da cidade que hoje 

passa a ser observada não só em função de seu território, mas associada à ordem econômica, 

financeira, ambiental, social e urbana. 

A Lei n. 10.257/2001 está dividida em cinco Capítulos, o primeiro, Diretrizes Gerais; o 

segundo, Dos Instrumentos da Política Urbana; o terceiro, Do Plano Diretor; o quarto, Da Gestão 

Democrática da Cidade; e o último Disposições Gerais, todos voltados para um único objetivo: 

construir um ambiente urbano desenvolvido e sustentável capaz de garantir qualidade de vida a 

seus habitantes. 

Nesse contexto é importante destacar que o Estatuto da Cidade no seu art. 2°, adota 

como diretrizes gerais para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, o planejamento urbano ambiental visando a sustentabilidade das cidades, a 

gestão pública democrática e participativa, cooperação público-privada na urbanização de 

interesse social, ordenação e controle do uso do solo urbano de forma a evitar a utilização 

inadequada dos imóveis, objetivando a regularização fundiária e a urbanização adequada das 

áreas ocupadas pela população de baixa renda, estabelecendo regramento próprio de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, considerando as condições socioeconômicas 

da população e as regras ambientais.  

Por fim, temos o art. 4º, que enumera os instrumentos jurídicos e urbanísticos que devem 

ser utilizados na execução da política urbana objetivando ordenar e desenvolver a cidade em 
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proveito da dignidade da pessoa humana. 

 

8.1.3 LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 

A Lei nº 8666/93, denominada Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, 

dispõe sobre os procedimentos que a Administração Pública necessita para contratar, bem como, 

dispõe sobre a forma de alienação ou disposição dos bens públicos, os quais não são passíveis 

de usucapião. 

Cabe aqui referenciar que a lei de licitações em seu artigo 17, inciso I, alínea “f”, dispensa 

a licitação para a alienação de bens da Administração Pública, aforamento, concessão de direito 

real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos e destinados ou 

efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por órgãos ou 

entidades da administração pública, especificamente criada para este fim. 

Outro instrumento administrativo importante para o planejamento urbano de interesse 

social e que também pode ser utilizado pelos Municípios, é a Medida Provisória 2220 de 04 de 

setembro de 2001, que dispõe sobre a concessão especial de uso de terrenos públicos para fins 

de moradia da família, ocupados há mais de cinco anos até 30 de junho de 2001, onde a área 

concedida não poderá ultrapassar 250m², e no caso de ocupação coletiva, a fração não 

ultrapassará também, o equivalente a esta medida.  

É importante frisar que conforme dispõe o artigo 1º da MP 2.220, essa concessão é 

gratuita e que para o possuidor seja beneficiado, este não poderá ser proprietário de outro imóvel 

ou titular de outra concessão. 

A Lei 11.148/2007 prevê medidas voltadas à regularização fundiária de interesse social 

em imóveis da União, dentre elas, autoriza o Poder Executivo a executar ações de identificação, 

demarcação, cadastramento, registro e fiscalização dos bens imóveis da União, bem como a 

regularização das ocupações nesses imóveis, inclusive de assentamentos informais de baixa 

renda, podendo para tanto, firmar convênios com os Estados, Distrito Federal e Municípios em 

cujos territórios se localizem e, observados os procedimentos licitatórios previstos em lei, celebrar 

contratos com a iniciativa privada. 

Esta lei também dispõe que os imóveis possuídos por população carente ou de baixa 

renda para sua moradia em áreas urbanas, onde não for possível individualizar as posses, poderá 

ser feita a demarcação da área a ser regularizada, cadastrando-se o assentamento, para posterior 

outorga de título de forma individual ou coletiva. 

A Lei nº 11.977 de 07 de julho de 2009, dispôs sobre o Programa Minha Casa, Minha 

Vida – PMCMV, bem como definiu medidas legais para a regularização fundiária de 

assentamentos localizados em áreas urbanas. 

O programa compreende Habitação Urbana e Rural e terá como prioridade, os 
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beneficiários  moradores de assentamentos irregulares ocupados por população de baixa renda, 

em razão de estarem em áreas de risco ou de outros motivos justificados no projeto de 

regularização fundiária ou os que excepcionalmente tiverem de ser realocados. 

O PMCMV tem como finalidade criar mecanismos de incentivo para produção e aquisição 

de novas unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal até 10 (dez) salários mínimos, 

que residam em qualquer Município brasileiro, não importando o número de habitantes. 

Por fim, observa-se que a maior inovação que a lei apresentou encontra-se em seu art. 

19, onde a União está autorizada a conceder subvenção econômica, no montante até 

R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), para implementação do PMCMV em Municípios com 

população de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes, e para atendimento à beneficiários com renda 

familiar mensal até 3 (três) salários mínimos, por meio de instituições financeiras autorizadas pelo 

Banco Central do Brasil ou de agentes financeiros do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, 

contemplando também os municípios brasileiros de menor porte.  

Outra alteração importante na Lei nº11.977, que criou o programa habitacional Minha 

Casa, Minha Vida, refere-se as regras de registros de imóveis para os mutuários de programas 

habitacionais e de custos cartoriais para os empreendedores.  

A lei desonera o peso da burocracia sobre as moradias populares tanto para quem 

compra quanto para quem constrói, onde o mutuário que tiver renda de zero a três salários 

mínimos será beneficiado com a gratuidade do registro; já para o mutuário que comprovar renda 

de três a seis salários mínimos a redução será de 90%, e de seis a dez salários mínimos a 

redução é de 80% dos emolumentos que envolvem o registro. 

Por outro lado o construtor terá redução de 90% nos custos cartoriais quando o imóvel 

custar até R$ 60 mil, de 80%, quando o imóvel custar até R$ 80 mil, e de 75%, para imóveis até 

R$ 130 mil. 

A expectativa desse pacote habitacional é de reverter uma realidade brasileira, causada 

pelo peso da burocracia, que no país calcula-se que cerca de 50% dos imóveis têm algum tipo de 

irregularidade na documentação e por isso não são registrados. 

8.1.4 MEIO AMBIENTE 

Seguindo as diretrizes gerais do Estatuto da Cidade, o planejamento urbano deve 

objetivar a sustentabilidade das cidades, portanto, deve observar a legislação ambiental em vigor. 

Nesse sentido, tem-se no Código Florestal, instituído pela Lei nº 4771/65 sua principal 

expressão, pois é nele que está disciplinada a proteção de florestas e formas de vegetação, 

definindo Áreas de Preservação Permanente - APPs, em especial ao longo dos cursos d’água. 

Observa-se que o Código Florestal não diferenciou a área urbana da rural, o que traz 

reflexos importantes na elaboração política habitacional, já que os projetos urbanísticos e de 

regularização fundiária em especial nas APPs devem observar o estabelecido nesse instrumento 
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legal. 

O direito ambiental considera APPs aquelas áreas descritas na lei tendo como principal 

função ambiental, dentre outras, a preservação dos recursos hídricos a fim de garantir o bem-

estar das pessoas.  

Dessa forma, tem-se que as florestas e demais formas de vegetação situadas ao longo 

dos rios ou qualquer curso d’água, terão uma largura mínima de 30 metros, portanto consideradas 

APPs, conforme disposto no art. 2º do Código Florestal, e, portanto, devem ser observadas pelas 

legislações locais. 

Porém, como se pode observar a própria legislação ambiental florestal, em seu art. 4º 

abre exceções para a supressão de vegetação em área de preservação permanente. Contudo 

essas exceções são bastante restritas, pois somente poderá ser autorizada a supressão em caso 

de utilidade pública ou de interesse social. 

No caso de interesse social o código define no inciso V do art. 1º o que pode ser 

considerado interesse social, bem como estabelece em seu art. 4º §3º, que somente o órgão 

ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental de 

vegetação em área de preservação permanente, o que deu origem à Resolução nº 369 do 

CONAMA, que possibilita a supressão de vegetação em áreas de APPs. 

A Resolução 369/2006 – CONAMA define os casos excepcionais em que o órgão 

ambiental competente pode autorizar a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente – APP, para a implantação de obras, planos, atividades ou projetos de 

utilidade pública ou de interesse social, ou para a realização de ações consideradas eventuais e 

de baixo impacto ambiental: 

“A intervenção ou supressão de vegetação em APPs para a regularização fundiária 

sustentável de área urbana poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, em caso de 

ocupações de baixa renda predominantemente residencial em área urbana declarada como Zona 

Especial de Interesse Social pelo Município”. 

Porém para que isso seja permitido a área a ser regularizada deverá possuir, no mínimo, 

três dos seguintes itens de infraestrutura urbana implantada: 

a) um sistema de tratamento de esgoto sanitário, 

b) uma malha viária, 

c) captação de águas pluviais,  

d) coleta de resíduos sólidos,  

e) rede de abastecimento de água,  

f) rede de distribuição de energia elétrica. 

Deverá, ainda, apresentar densidade demográfica superior a cinquenta habitantes por 

hectare. 

Igualmente, para que isso ocorra de maneira sustentável nas áreas de APPs o Poder 

Público Local deve estabelecer um “Plano de Regularização Fundiária Sustentável”, e este deve 
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atender os requisitos técnicos estabelecidos na Resolução 369. 

Observa-se que a Resolução 369, diminui pela metade a exigência referida no código 

florestal quanto ao atendimento mínimo de área de preservação permanente nos cursos d’água. 

Ressalta-se ainda, que mesmo atendendo os requisitos acima propostos, devem ser 

respeitadas faixas mínimas de 15 metros para cursos d’água de até 50 metros de largura e faixa 

mínima de 50 metros para os demais, porém em casos extremos cabe ao órgão ambiental 

competente, em decisão motivada, reduzir as restrições referentes às margens acima referidas. 

Por fim, cabe a ressalva que somente poderão ser contempladas com os planos de 

regularizações utilizando as isenções definidas na Resolução 369, as áreas consolidadas até a 

data de 10 de julho de 2001, quando então passou a vigorar o Estatuto da Cidade. 

Por fim, recentemente o CONAMA editou a Resolução 412 de 13 de maio de 2009, onde 

estabeleceu novos critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de novos 

empreendimentos destinados à construção de habitações de Interesse Social. 

8.1.5 DESAPROPRIAÇÃO 

A Desapropriação tem como principal instrumento legal o Decreto-lei nº 3365/41, que 

estabelece o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus agentes, mediante 

anterior declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, e justa 

indenização, impõe ao proprietário a perda de um bem de seu patrimônio. Seu rito é estabelecido 

pelo Decreto-lei nº 3365/41 e nº 1075/70. 

A desapropriação é uma das formas de aquisição originária da propriedade, que por si só 

gera um novo título de propriedade. Todavia, para que o Poder Público venha a desapropriar um 

bem do particular, este deve motivar a sua ação declarando o bem de utilidade pública ou de 

interesse social.  

Poderá ainda, o Poder Público, pedir a imissão provisória na posse, desde que 

devidamente motivada, e em casos de urgência deve-se depositar previamente o valor do bem 

que deverá ser calculado conforme critérios legais, pois somente a sentença judicial final é que irá 

definir o valor definitivo da indenização.  

Nesses casos com a imissão provisória na posse do bem pelo Poder Público Local, este 

poderá iniciar as proposições e aprovações dos projetos de loteamentos, por exemplo, podendo 

até registrar os lotes, já que a desapropriação a priori é irreversível, restando ao proprietário 

apenas discutir os valores referentes à indenização. 

8.1.6 COOPERATIVISMO 

A política nacional do cooperativismo teve seu marco regulatório no Brasil instituído pela 

Lei nº 5764/71. Esta lei propicia aos municípios elaborar programas de incentivo e fomento às 
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Cooperativas Habitacionais, com a finalidade de unir esforços do Poder Público com o setor 

privado, facilitando e incentivando assim a produção habitacional de interesse social de forma 

cooperativada difundindo conceitos de cooperativismo, associativismo, solidariedade e 

autogestão, objetivando programar projetos vinculados à produção habitacional e afins. 

As cooperativas são sociedades de pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir 

com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem 

objetivo de lucro, com forma e natureza jurídica própria, não sujeitas a falência, constituídas para 

prestar serviços aos associados, tendo como principal característica a adesão voluntária. 

8.1.7 CÓDIGO CIVIL 

Como é de conhecimento geral o Código Civil é a principal lei que regula as relações 

jurídicas de natureza privada, e nele estão dispostos os conceitos básicos destas relações, bem 

como os institutos jurídicos que dizem respeito às pessoas, aos bens, as obrigações, família, 

posse, propriedade, e também estabelece a formas de usucapião, os direitos reais, dentre outros. 

Observa-se que para fins de habitação de interesse social nos interessa a distinção dos 

bens, considerando as pessoas dos seus respectivos proprietários que são públicos ou privados, 

onde o público são aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, cuja 

principal característica é a inalienabilidade dos bens de uso comum do povo, e especial, enquanto 

afetados, pois somente os bens dominicais é que podem ser alienados, na forma da lei já que não 

possuem destinação especial. Observa-se que os bens públicos independentemente da classe, 

não estão sujeitos a usucapião. 

Por fim, é importante observar conforme disposto no art. 1276 que o imóvel urbano 

abandonado e que não se encontra em posse de outrem, passará ao domínio municipal desde 

que contempladas as condições legais. 

8.1.8 PARCELAMENTO DO SOLO   

Dentro da legislação civil o Código Civil é considerado regra geral, porém há casos em 

que devido a especificidade do assunto, o Estado edita leis especiais de caráter específico.  

Para o Plano de Habitação de Interesse Social cabe uma especial atenção à legislação 

do parcelamento do solo, que tem na Lei nº 6766/79 as principais diretrizes que regulamentam a 

divisão da propriedade. Cabe ressaltar que está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto 

de Lei nº 3057/2000, de iniciativa do Executivo, que trará novas diretrizes referentes ao uso e 

parcelamento do solo. 

Denomina-se gleba a porção de terra que ainda não foi objeto de parcelamento de solo; 

lote a parcela do terreno contida em uma quadra, resultante de parcelamento do solo urbano com 

pelo menos uma das divisas lindeiras a um logradouro público; loteamento a subdivisão de gleba 
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em lotes destinados à edificação que implique a abertura, o prolongamento, a modificação ou a 

ampliação de vias de circulação ou de logradouros públicos; e desmembramento a subdivisão de 

gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, que não 

implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem o prolongamento, a modificação, 

ou a ampliação dos existentes 

Conforme dispõe o §°4° do art. 2°, da Lei nº 6766/79, lote é o terreno servido de 

infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano 

diretor ou lei municipal para a zona em que se situe. 

Observa-se que a exceção encontra-se nos loteamentos realizados em Zonas Especiais 

de Interesse Social (ZEIS), onde a urbanização poderá ser progressiva e o lote mínimo conforme 

dispõe o art. 4°, inciso II, poderão ter padrões diferenciados quando o loteamento se destinar à 

urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente 

aprovado pelo órgão municipal competente. 

Com já referimos anteriormente o art. 26 § 3º admite, nos loteamentos populares, a 

cessão da posse em que estiver provisoriamente imitido o ente público através do processo de 

desapropriação, através de instrumento particular, ao qual se atribui para todos os fins de direito, 

caráter de escritura pública, não se aplicando a disposição do inciso II do art. 134 do Código Civil 

onde as exigências para registro serão simplificadas. 

Outro ponto importante destacado pela lei do parcelamento do solo vincula-se a 

formalidade exigida para constituição de um loteamento que pode ser classificado como regular, 

quando os projetos são devidamente aprovados pela municipalidade e executados de acordo com 

os mesmos, irregular quando aprovados os projetos, porém executados em desacordo com os 

mesmos e clandestinos quando o parcelamento é efetuado sem aprovação dos projetos junto à 

municipalidade. 

Finalizando os artigos vinculados diretamente à habitação de interesse social, temos o 

art. 53-A, devidamente introduzido na lei do parcelamento do solo pela Lei nº 9785/99, que 

considera de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais 

de iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em 

especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. 

8.1.9 CONDOMÍNIOS 

O condomínio tem suas normas reguladas através do novo Código Civil, em seu art. 1314 

e seguintes. Entretanto a lei especial 4.591/64 permanece em vigor naquilo que não contrariar o 

novo Código.  

Em nossa legislação pátria o condomínio pode ser horizontal ou vertical. O condomínio 

horizontal ocorre quando as edificações ou conjunto de edificações, ou ainda, construção de 

casas, de um ou mais pavimentos, onde cada proprietário adquire área determinada e delimitada 
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de terreno para nela edificar residência e possuem em comum todos os serviços, equipamentos, 

vias de circulação, praça, como propriedade privada dos comunheiros, característica essa que o 

diferencia do loteamento onde todo o serviço, equipamentos, via de circulação, praça, são 

transferidos para o Município.  

Já no condomínio vertical as unidades autônomas são os apartamentos, lojas, salas e os 

boxes, onde será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que 

eventualmente for reservada como utilização exclusiva, correspondente as unidades autônomas 

do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno e de partes comuns, que corresponderá a 

cada uma das unidades. 

Cabe, por fim, a municipalidade estabelecer através de lei municipal as formas de 

parcelamento, ou seja, o loteamento, desmembramento, fracionamento, condomínio edilício, ou 

horizontal, bem como suas formas de dissolução, as quais no caso de condomínios devem 

respeitar as normas estabelecidas na legislação civil em vigor. 

8.1.10 REGISTROS PÚBLICOS 

Devido a importância dos bens imóveis para o ordenamento jurídico pátrio, a lei 

determinou um rito solene para considerar que um imóvel está devidamente regularizado perante 

o Estado e terceiros, onde o registro “matrícula” junto ao Cartório de Registros de Imóveis é a sua 

principal expressão, contudo para que isso seja possível é necessário o atendimento prévio aos 

requisitos urbanísticos estabelecidos através da legislação vigente. 

A Lei nº 6015/73 denominada Lei dos Registros Públicos regula o sistema registral no 

Brasil, e foi instituída para tutelar, dentre outros, o direito de propriedade e todos os demais 

direitos dela derivados.  

A lei dos Registros Públicos trata da propriedade regular referida na Constituição Federal, 

ou seja, trata da propriedade formal devidamente registrada, gerando segurança jurídica ao seu 

titular que detêm o direito real, e também a terceiros. 

Observa-se que não é qualquer documento que pode ser registrado no Cartório de 

Registro de Imóveis, este deve advir de um título formal hábil, pois os direitos reais são absolutos, 

e, portanto são oponíveis erga omnes, ou seja, são oponíveis contra qualquer pessoa, desde que 

devidamente registrados. 

8.1.11 SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

O sistema nacional de Habitação de Interesse Social tem sua origem no Projeto de Lei 

2.710/92, de iniciativa popular, que deu origem a Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005, que foi 

devidamente regulamentada através do Decreto nº 5.796, de 06 de junho de 2006, atendendo 

assim, as expectativas dos movimentos sociais de moradia, além de estabelecer o Fundo 
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Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e instituir o Conselho Gestor do FNHIS. 

O SNHIS tem por objetivo oportunizar o acesso a terra urbanizada, habitação digna e 

sustentável para a população de menor renda, bem como articular, compatibilizar, acompanhar e 

apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor habitacional. 

O Fundo, que é vinculado ao Sistema e tem como objetivo somar todos os recursos para 

ações em habitação, nos três níveis de governo, e direcioná-los para o atendimento às famílias de 

baixa renda. Estes investimentos e subsídios tem a finalidade promover o implemento das 

políticas e programas para viabilizar o acesso à habitação voltada à população de menor renda. 

Esta lei, também, determina que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

interessados em se habilitar a receber recursos federais para habitação de interesse social terão 

de firmar o Termo de Adesão ao SNHIS, constituir o Fundo Habitacional de Interesse Social, criar 

o Conselho Gestor do Fundo e elaborar o Plano Local Habitacional de Interesse Social. 

Porém, a União através do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social, 

editou as seguintes Resoluções n. 2, n. 7 n. 15 e n. 24, que dispõem sobre o termo de adesão ao 

SNHIS, estipulando o prazo de 31 de dezembro de 2010, para que os Municípios elaborem e 

aprovem o seu Plano Habitacional de Interesse Social, para então compor o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e se habilitar a buscar recursos junto ao Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social. 

8.1.12 LEI Nº 11.888, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 QUE DISPÕE SOBRE 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA PARA PROJETOS DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL 

A Lei n. 11.888/08 é outro avanço significativo para a política habitacional de interesse 

social, pois assegura às famílias de baixa renda a assistência técnica pública e gratuita para 

projetos e construções de habitação de interesse social e devem atender aqueles que têm renda 

familiar até três salários mínimos por mês, residentes em área urbanas ou rurais. 

Sua principal função é assegurar o direito a moradia, porém, outro objetivo fundamental 

da lei é otimizar  e  qualificar  o  uso  racional  do  espaço  edificado  e  de  seu entorno,  bem  

como  dos  recursos  humanos,  técnicos  e  econômicos  empregados  nas construções e nos 

projetos, ofertando apoio  técnico  às  famílias  diretamente ou através de cooperativas 

habitacionais ou associações  de  moradores, com financiamento do poder público. 

8.1.13 ACESSIBILIDADE 

O Decreto Federal nº 5.296/04 regulamenta as Leis nº 10.048/00 e nº 10.098/00, que 

estabelecem as regras gerais, bem como os critérios básicos para a promoção à acessibilidade 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e priorizam seu atendimento, 

inclusive no setor habitacional com a disponibilização de moradias adaptadas às necessidades 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 
169 

  

 
 

das pessoas portadoras de deficiência. 

8.1.14 AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

Por fim, temos a Ação Civil Pública instituída pela Lei nº 7347/85 que trata sobre a 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e de ordem urbanística, onde o Ministério 

Público, Defensoria Pública, União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, possuem 

legitimidade para propor a ação principal e cautelar, na defesa dos interesses acima descritos. 

8.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
 

8.2.1 CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

A Constituição Estadual de Santa Catarina aborda o assunto referente à Política 

Habitacional no capítulo denominado de Política de Desenvolvimento Regional  artigos 138 a 143. 

A Seção I estabelece as diretrizes gerais da política estadual de desenvolvimento 

regional que será definida com base nos aspectos sociais, econômicos, culturais e ecológicos, a 

harmonia entre o desenvolvimento rural e urbano, ordenação territorial, o uso adequado dos 

recursos naturais, a erradicação da pobreza e dos fatores de marginalização, e redução das 

desigualdades sociais e econômicas. Nesta seção também está previsto a elaboração de um 

sistema de planejamento e de execução das ações públicas e privadas voltadas para o 

desenvolvimento regional bem como, a previsão instituição de áreas de interesse especial pelo 

Estado. 

Já na Seção II, da Constituição Estadual dedicada a Política de Desenvolvimento Urbano 

dispõe que os municípios definirão o planejamento urbano e a ordenação dos usos, onde a 

política urbana atenderá ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem-estar 

de seus habitantes e a preservação ambiental. Seu principal objetivo é prevenir e corrigir as 

distorções do crescimento urbano, garantindo a integração das áreas irregulares à malha urbana 

formal. 

Define ainda, que o Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal é obrigatório para 

cidades com mais de vinte mil habitantes, e o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

de expansão urbana inibe a especulação imobiliária, os vazios urbanos e a excessiva 

concentração urbana, através da elaboração de diretrizes compatíveis com o planejamento e o 

desenvolvimento urbano regional, bem como a criação de áreas de especial interesse social, 

ambiental, turístico ou de utilização pública, garantindo ainda a participação de entidades 

comunitárias na elaboração e implementação de planos, programas e projetos e no 

encaminhamento de soluções para os problemas urbanos, com a eliminação de obstáculos 
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arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física e o atendimento aos problemas 

decorrentes de áreas ocupadas por população de baixa renda. 

Por fim, temos na seção III as diretrizes para a política habitacional que atenderá as 

diretrizes dos planos de desenvolvimento regional, para garantir gradativamente habitação a todas 

as famílias. 

Para implementação da política de habitação está previsto a articulação e integração das 

ações do Poder Público em especial o Estadual e Municipal, aliados a participação das 

comunidades organizadas, objetivando definir os instrumentos financeiros para a sua execução, 

priorizando o atendimento às necessidades habitacionais de interesse social, onde terão 

tratamento prioritário as famílias de baixa renda e os problemas de sub-habitação, dando-se 

ênfase aos programas de loteamentos urbanizados onde os investimentos do Estado em 

programas habitacionais, deverão ser destinados para suprir a deficiência de moradia destas 

famílias. 

A constituição prevê por fim, que o Estado e os Municípios incluirão na elaboração de 

seus planos plurianuais e orçamentos anuais, metas e prioridades, bem como fixarão as dotações 

necessárias à efetividade e eficácia da política habitacional, apoiando e estimulando a pesquisa 

que vise a melhoria das condições habitacionais com a elaboração de programas sociais 

destinados a facilitar o acesso da população de baixa renda à habitação, priorizando a 

regularização fundiária; a dotação de infraestrutura básica e de equipamentos comunitários. 

8.2.2 PROGRAMA NOVA CASA 

A Lei Complementar nº 422/2008 instituiu o programa Nova Casa e criou o Fundo de 

Habitação Popular, que se destina a financiar e subsidiar a construção de habitações populares 

e/ou lotes urbanizados às populações urbanas e rurais de baixa renda. 

O programa Nova Casa tem como viés principal a construção de Assentamentos Urbanos 

e Moradias Populares, para ser consequente e passível de ser executado, exige um trabalho de 

articulação, o qual deve incluir todos os segmentos sociais, governos municipais, órgãos 

detentores de recursos e responsáveis pela atuação junto a diferentes estratos sociais, bem como 

as entidades representativas de categorias profissionais e da sociedade civil (movimentos e 

organizações populares) e outros que possam agregar algum tipo de recurso para o Programa. 

Este programa de habitação popular tem como objetivo principal a inclusão social das 

famílias de baixa renda, priorizando aquelas com rendimento máximo de até três salários 

mínimos. Todavia, para que este programa apresente resultados satisfatórios é fundamental a 

atuação conjunta do Estado e dos Municípios desde sua formulação. 

Seus recursos serão aplicados principalmente nas seguintes ações: construção, 

aquisição, ampliação, reforma, recuperação, locação social e arrendamento de unidades 

habitacionais isoladas ou de conjuntos habitacionais em áreas urbanas e rurais; obras de 
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infraestrutura e equipamentos comunitários, associados à melhoria das condições de 

habitabilidade na área rural e urbana; aquisição de terrenos destinados à construção de moradias; 

produção de lotes urbanizados para fins habitacionais e aquisição de materiais para construção, 

ampliação e reforma de moradias dentre outros os programas de intervenção na forma aprovada 

pelo Conselho Gestor do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina. 

Observa-se pela inteligência do artigo 3º da Lei Complementar 422/08 que foi criado um 

Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina - FUNDHAB, gerido por um Conselho 

Gestor de caráter deliberativo, composto por oito membros de forma paritária por membros do 

poder público e da sociedade civil para implementar as ações e programas de habitação e 

interesse social. 

A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC será o agente 

operador e financeiro do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina, bem como a 

responsável pela coordenação das ações de planejamento e execução do Programa de Habitação 

Popular - NOVA CASA. 

Assevera-se que este Programa está alinhado com a Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável dos Assentamentos Urbanos, onde o papel das organizações não governamentais é 

fundamental, trabalhando de forma articulada com os governos, órgãos detentores de recursos 

bem como as entidades de categorias profissionais e da sociedade civil organizada. 

Cabe por fim referenciar que este programa foi concebido através de um amplo processo 

de discussão e participação interna dos funcionários e das entidades representativas de diversos 

segmentos, os quais apresentaram contribuições com a finalidade de tornar o Programa exequível 

e diminuir o déficit habitacional. 

8.2.3 LEIS DE INSENÇÃO DE EMOLUMENTOS E TAXAS 

Outros instrumentos importantes para a elaboração da política habitacional de interesse 

social são as legislações que isentam os atos relativos ao financiamento da primeira aquisição da 

casa própria pelo Sistema Financeiro da Habitação – SFH em especial a Lei Complementar 

492/10. Com isso houve a simplificação nos custos com registro e demais emolumentos 

garantindo melhores resultados nos programas de financiamento habitacional. 

8.2.4 DEMAIS LEGISLAÇÕES ESTADUAIS PERTINENTES 

A Lei 14.590/08 que dispõe sobre o conselho das cidades, onde a finalidade é 

assessorar, estudar e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional com 

participação social e integração das políticas estaduais, em conformidade com o que dispõe o 

Estatuto da Cidade. 

Já a Lei 13.917/06 determina que a madeira apreendida no Estado de Santa Catarina 
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pelos Órgãos de Proteção Ambiental será revertida em favor da Companhia de Habitação do 

Estado de Santa Catarina COHAB/SC, que a utilizará principalmente nas construções de casas 

populares. 

Por fim, temos a Lei 12.587/03, que determina a reserva para pessoas portadoras de 

deficiência física permanente, sendo 10% (dez por cento) das unidades habitacionais construídas 

pelos programas de construção de habitações populares financiadas pelo Poder Público ou que 

contenham recursos orçamentários do Estado. 

8.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 

8.3.1 LEGISLAÇÃO GERAL 

O município de São Bento do Sul possui arcabouço legal que direta ou indiretamente 

influencia nas questões habitacionais. Consideramos como principais elementos legislativos as 

seguintes normas gerais do Município: 

 

a) Lei Municipal 

nº 1.675/2006 

INSTITUI O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E 

PARTICIPATIVO DE SÃO BENTO DO SUL, NOS TERMOS DA LEI 

FEDERAL 10.257 DE 10/07/2001 - ESTATUTO DA CIDADE 

b) Lei Municipal 

nº 1.676/2006 

PADRONIZA A CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, RECOMPOSIÇÃO OU 

REPARO DAS CALÇADAS INTEGRANTES DAS VIAS PÚBLICAS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

c) Lei Municipal 

nº 1.677/2006 

CRIA O NOVO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

d) Lei Municipal 

nº 1.678/2006 

CRIA O NOVO DE CÓDIGO DE PARCELAMENTO DE SOLO DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

e) Lei Municipal 

nº 1.679/2006 

DISPÕE SOBRE NORMAS DE MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS NO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC 

f) Lei Municipal 

nº 1.680/2006 

CRIA O CONSELHO DA CIDADE DE SÃO BENTO DO SUL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

g) Lei Municipal 

nº 1.681/2006 

INSTITUI O NOVO CÓDIGO DE ZONEAMENTO, O NOVO LIMITE DO 

PERÍMETRO URBANO E DA ÁREA DE EXPANSÃO URBANA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL, A NOVA DELIMITAÇÃO DE 

BAIRROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

h) Lei Municipal 

nº 742/1996 

CRIA O NOVO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

Esta Legislação surgiu para cumprimento das disposições constitucionais, e de leis 

federais, com a finalidade de organizar a ocupação urbana, respeitando a realidade de cada 

município e permitindo o crescimento organizado da cidade. 
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O Plano Diretor de São Bento do Sul município prevê em seu art. 1º, as diretrizes gerais, 

para ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade, trazendo em seu inciso I - 

Garantia do direito à cidade sustentável: direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Bem 

como, no inciso XII – Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda. 

Além disso, traz previsão dos diversos instrumentos, quais sejam: 

I - Instrumentos do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e Participativo: 

a) Lei de criação do Conselho da Cidade; 

b) Lei do Código de Zoneamento; 

c) Lei do Código de Parcelamento; 

d) Lei do Código de Obras; 

e) Lei de Movimentação de Terra; 

f) Lei das Calçadas; 

g) Lei do Código de Posturas; 

h) Plano Plurianual (PPA); 

i) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Orçamento Anual (LOA); 

j) Planos urbanísticos regionais e setoriais; 

k) Projetos, ações e planos de ação setoriais; 

l) Gestão orçamentária participativa e Orçamento Comunitário; 

m) Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA); 

n) Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV). 

 
II - Institutos tributários e financeiros: 

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU); 

b) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo; 

c) fundo municipal da outorga onerosa; 

d) contribuição de melhoria; 

e) incentivos e benefícios fiscais e financeiros. 

 
III - Institutos jurídicos e políticos: 

a) parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; 

b) desapropriação; 

c) usucapião especial de imóvel urbano; 

d) direito de superfície; 

e) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso; 

f) transferência do direito de construir; 

g) operações urbanas consorciadas; 

h) direito de preempção; 



MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL 

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

 

 
174 

  

 
 

i) servidão administrativa; 

j) limitações administrativas; 

k) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano; 

l) instituição de unidades de conservação; 

m) instituição de zonas especiais de interesse social; 

n) concessão de direito real de uso; 

o) concessão de uso especial para fins de moradia; 

p) regularização fundiária; 

q) assistência técnica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos; 

r) debates e audiências públicas. 

 

De outro tanto, as demais leis mencionadas são decorrentes, portanto deixa-se de tecer 

maiores comentários neste momento, uma vez que são redundantes, e também dispensáveis. 

8.3.2 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

Ademais, também se vislumbra a normatização diversificada que se relaciona 

diretamente com habitação destacando as seguintes normas: 

1. Lei Municipal 

nº 0056/2001 

CRIA A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2. Lei Municipal 

nº 1714/2006 

INSTITUI SISTEMA DE PONTUAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DE ORDEM DE 

PRIORIDADE PARA AQUISIÇÃO DE LOTE OU CASA PRÓPRIA, NOS 

PROGRAMAS HABITACIONAIS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO 

3. Lei Municipal 

nº 1730/2006 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR PROGRAMA DE 

TERRAPLANAGEM EM LOTES PARA MORADIA A PROPRIETÁRIOS DE 

BAIXA RENDA 

4. decreto nº 

4500/2007 

REGULAMENTA A RECUPERAÇÃO DE CASAS INSALUBRES E DE 

RISCO, CONFORME ART. 3º DA LEI Nº 56, DE 18 DE MAIO DE 2001, QUE 

CRIA A EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL-

EMHAB 

5. Lei Municipal 

nº 2048/2007 

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-

FMHIS E INSTITUI O CONSELHO GESTOR DO FMHIS 

6. decreto nº 

6115/2008 

APROVA REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL-CGFMHIS 

7. Lei Municipal 

nº 2381/2009 

ALTERA LEI 1.681, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006, DISPONDO SOBRE 

LOTEAMENTOS POPULARES 

8. Lei Municipal 

nº 2427/2009 

CONCEDE INCENTIVOS FISCAIS PARA PROJETOS PROGRAMAS E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VINCULADOS À HABITAÇÃO 

POPULAR OU DE INTERESSE SOCIAL 
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8.3.2.1 LEI DE CRIAÇÃO DA EMHAB 

O município de São Bento do Sul, em uma ação pioneira editou a Lei Municipal nº 056, 

de 18 de maio de 2001, criando a Empresa Municipal de Habitação. 

Como entidade autárquica municipal, a Empresa Municipal de Habitação de São Bento 

do Sul - EMHAB, com personalidade jurídica própria, dispondo de autonomia econômico-

financeira e administrativa, tendo por objetivo a implementação de programas de habitação e 

loteamentos populares de interesse social. 

Consideram-se como sendo de interesse social as habitações destinadas ao atendimento 

da população de baixa renda do Município de São Bento do Sul, que habitam em moradias com  

condições precárias ou construídas em áreas de risco, favelas, habitações coletivas ou de aluguel, 

com renda familiar igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. 

8.3.2.2 LEI DE PONTUAÇÃO 

Antes da criação da EMHAB o município já dispunha de um cadastro referente à 

habitação, que era realizado e mantido pelo extinto Departamento de Habitação e Divisão de 

Cadastro Social vinculados à Secretaria Municipal de Planejamento do Município. Naturalmente 

todo o cadastro existente foi transferido para a EMHAB, bem como adveio a sua responsabilidade 

a realização de novos cadastros, com sua manutenção e atualização. 

Com o aumento de cadastros bem como atividades desenvolvidas através dos Projetos e 

Programas da Autarquia, viu-se a necessidade em ordená-lo. De tal modo surtiu a Lei nº 1714 de 

20 de novembro de 2006, com a finalidade de estabelecer critérios, não somente o tempo de 

cadastro, mas também outros requisitos que determinam pontuações diversas, a exemplo disso, 

somam mais pontos a quantidade de filhos, assim como se atribui menos pontos para cadastros 

com maior renda. 

8.3.2.3 LEI DE TERRAPLANAGEM PARA MORADIA 

A Lei Municipal nº 1730, de 05 de dezembro de 2006, autorizou o poder executivo do 

município a promover o atendimento para terraplanagem, permitindo assim auxiliar famílias que 

muitas vezes possuem um lote urbano, porém têm dificuldade em promover os serviços prévios 

que permitirão a edificação de sua residência. 

Deste modo, e atendendo critérios definidos pela mesma lei, é possível este auxílio, por 

parte do poder público, para famílias de baixa renda. 
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8.3.2.4 REFORMA E RECUPERAÇÃO 

Para situações de risco ou insalubridade o município conta com o Decreto 4.500 de 28 de 

novembro de 2007, com redação atualizada pelo Decreto  0639 de 29 de março de 2011. 

Rege o Decreto que as moradias populares habitadas por pessoas de baixa renda, que 

sejam ou venham a se tornar insalubres ou de risco, poderão ser recuperadas pela Empresa 

Municipal de Habitação de São Bento do Sul – EMHAB, determinando que tal  intervenção deverá 

respeitar os limites orçamentários, priorizando os atendimentos pelo sistema de pontuação 

previsto na Lei nº 1.714, de 20 de novembro de 2006, salvo para as situações de risco e 

insalubridade graves que requeiram imediata intervenção. 

8.3.2.5 FUNDO DE HABITAÇÃO E CONSELHO GESTOR 

Atendendo determinações superiores, especialmente do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, o município de São Bento do Sul tem funcionando regularmente seu Fundo 

Municipal de Habitação de interesse Social, com a devida atuação do Conselho Gestor do Fundo, 

que também tem a função de Conselho Municipal de Habitação. 

8.3.1.6 PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA 

Com intuito de combater o déficit habitacional, e ampliar a capacidade de atendimento 

sem comprometer a estrutura administrativa, que ainda é considerada frágil e insuficiente, bem 

como suprir a expectativa da cidade em implementar parcerias com a iniciativa privada, a 

administração promoveu a edição da Lei Municipal nº 2.381 de 19 de agosto de 2009 que alterou 

dispositivos da Lei Municipal nº 1.681/1006. 

A Lei 1.681/2006 instituiu o código de Zoneamento vigente, e entre outras determinações, 

trata em seu art. 57, das dimensões cabíveis para realização de loteamentos populares. 

A redação pretérita do Código permitia apenas “...loteamentos populares, de iniciativa do 

Poder Público ou de Cooperativas de Autoconstrução...”. Neste aspecto fez-se alteração 

ampliando os entes a que se permite realizar tais loteamentos, de modo que agora, “A execução 

de loteamentos populares de que trata o caput deste artigo é restrita à iniciativa do Poder Público 

ou de Cooperativas de Autoconstrução, salvo quando o loteamento popular se destinar a atender 

aos usuários cadastrados pelo órgão ou entidade municipal incumbido do programa de construção 

de moradias populares”. Ou seja, é possível a realização de tais empreendimentos pela iniciativa 

privada, desde que atendam exclusivamente os beneficiários indicados pelo cadastro do poder 

público, atualmente representado pela EMHAB. 

Além disso, através da edição da Lei Municipal nº 2427 de 12 de novembro de 2009, 

ficou criado todo organograma de incentivos fiscais, com isenções para projetos de iniciativa 
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pública e reduções de encargos para projetos de iniciativa privada, além de isenções tributárias 

para projetos, programas ou empreendimentos no âmbito da Lei Federal nº 11.977 de 7 de julho 

de 2009, que dispõe sobre o "Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV", bem como projetos 

com recursos que venham sucedê-los. 


