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APRESENTAÇÃO

Apresenta-se a seguir a Versão Definitiva das
Estratégias de Ação, aprovada na 1ª Primeira
Conferência

Municipal

de

Habitação

do

município de São José dos Pinhais – Estado do
Paraná, como parte integrante do Plano Local
de Habitação de Interesse Social – PLHIS. Ação
de apoio à elaboração de Planos Habitacionais
de Interesse Social – PLHIS é componente do
Programa

Habitação

de

Interesse

Social,

responsabilidade da Secretaria Nacional de
Habitação do Mcidades, com recursos do Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social –
FNHIS, contrato de repasse nº. CT 236.49235/07, com a Caixa Econômica Federal.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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INTRODUÇÃO
O governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Habitação do
Ministério das Cidades, está implementando o Plano Nacional de Habitação - PlanHab,
etapa essencial para a implantação de uma Política Nacional de Habitação.
O PlanHab vem se somar a um conjunto de ações e medidas de
natureza institucional, econômica e jurídica que têm por objetivo dar corpo e consistência
ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS.
SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SNHIS

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS foi
instituído pela Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005 e tem como objetivo
principal implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna
para a população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional
do País, com os seguintes princípios:


Suprir o vazio institucional na área;



Estabelecer as condições para enfrentar o déficit habitacional;



Promover ações integradas e articuladas nos três níveis de
governo, com participação social.

Além disso, o SNHIS centraliza todos os programas e projetos
destinados à habitação de interesse social, por meio do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS, sendo integrado pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério
das Cidades, Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, Caixa
Econômica Federal, Conselho das Cidades, Conselhos, Órgãos e Instituições da
Administração Pública direta e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios,
relacionados às questões urbanas e habitacionais, entidades privadas que desempenham
atividades na área habitacional e agentes financeiros autorizados pelo Conselho
Monetário Nacional.

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS

A Lei nº 11.124 também instituiu o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social – FNHIS, que a partir de 2006 passou a centralizar os recursos
orçamentários dos programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de
Habitação de Interesse Social, inseridos no SNHIS.
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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.

.
.
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POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO

O principal objetivo da Política Nacional de Habitação é instituir o
processo de planejamento do setor habitacional e garantir novas condições institucionais
para promover o acesso à moradia digna a todos os segmentos da população. A Política
Nacional de Habitação esta constituída com os seguintes princípios, diretrizes e objetivos:
Princípios


Direito à moradia



Moradia digna



Função social da propriedade urbana



Questão habitacional como uma política de Estado



Gestão democrática



Articulação das ações de habitação à política urbana

Diretrizes


Desenvolvimento Institucional



Mobilização de recursos, identificação da demanda e gestão de
subsídio



Qualidade e produtividade da produção habitacional



Sistema de informação, avaliação e monitoramento



Urbanização

de

assentamentos

precários

e

produção

da

habitação


Integração da política habitacional à política de desenvolvimento
urbano

Objetivos


Universalizar o acesso à moradia digna



Promover

a

urbanização,

regularização

e

inserção

dos

assentamentos precários à cidade


Fortalecer o papel do Estado



Tornar a questão habitacional uma prioridade nacional



Democratizar o acesso à terra urbanizada



Ampliar a produtividade e melhorar a qualidade na produção
habitacional; e



Incentivar a geração de empregos e renda

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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Plano Nacional de Habitação – PlanHab
O

Plano

Nacional

de

Habitação

-

PlanHab,

etapa

essencial

de

implantação e consolidação da Política Nacional de Habitação. Assim através do PlanHab
está sendo estruturada uma estratégia para articular as instâncias de governo e superar
as dificuldades para implementar projetos e programas habitacionais.
O PlanHab, orientará o planejamento das ações públicas e privadas com
o objetivo de melhor direcionar os recursos existentes e aqueles a serem mobilizados
para o enfrentamento das necessidades habitacionais do país.
Nesse sentido o PlanHab estabelece um planejamento de longo prazo e
o aperfeiçoamento do arcabouço institucional e jurídico.

Define estratégias para

equacionar as necessidades habitacionais brasileiras, considerando o perfil do déficit e a
diversidade do território nacional e configura-se como um “plano-de-ação” contendo
propostas técnico-normativas.
Além disso, deverão ser criadas as condições para ampliar a atuação do
setor privado e mobilizar os movimentos sociais para contribuir na superação do déficit
habitacional.
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
O Plano Local de Habitação de Interesse Social é um instrumento de
implementação

da

Política

Municipal

de

Habitação,

que

objetiva

promover

o

planejamento das ações do setor habitacional de forma a garantir o acesso à moradia
digna, a expressão dos agentes sociais sobre a habitação de interesse social e a
integração das ações da habitação com o desenvolvimento urbano.
A Política Municipal de Habitação observará os seguintes princípios:


O reconhecimento do direito à moradia;



Moradia digna;



A moradia como construção e exercício da cidadania;



O acesso à habitação e ao meio ambiente equilibrado, como garantia
da qualidade de vida;



Função social da propriedade urbana;



A participação da sociedade na definição da política habitacional e sua
gestão;



O acesso à moradia enquanto política social.



A integração com as demais políticas públicas;



Articulação das ações de habitação à política urbana;



Questão habitacional como uma política de Estado.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social exige a elaboração
do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, para que o município possa
acessar os recursos do FNHIS, nos termos da Lei nº. 11.124, de 16 de junho de 2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS – e das
Resoluções nºs 02 e 07 do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social – FNHIS, de 24/8/2006 e 20/6/2007, respectivamente.
O processo de elaboração do PLHIS contempla três etapas – proposta
metodológica, diagnóstico do setor habitacional e estratégias de ação –, que resultam
em um conjunto de objetivos, metas, diretrizes e instrumentos de ação e intervenção
para o setor habitacional.
A Ação de apoio à elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
Social

–

PLHIS

é

componente

do

Programa

Habitação

de

Interesse

Social,

responsabilidade da Secretaria Nacional de Habitação do Mcidades, com o objetivo de
contribuir com o município na formulação do Plano Local de Habitação com foco na
habitação de interesse social, mas articulado com o desenvolvimento urbano e o
subsistema de habitação de mercado.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
A Estratégia de Ação é aqui entendida como a Etapa de Elaboração do
Plano de Ação, para os problemas identificados durante a Etapa 2 - “Diagnóstico do Setor
Habitacional”, serão apresentadas as soluções, as quais foram discutidas e pactuadas
com a sociedade. Formulando uma estratégia para enfrentar o problema habitacional do
município.
Assim,

as

Estratégias

de

Ação,

constituem

as

propostas

para

enfrentamento da demanda habitacional, sendo a etapa final do Plano Local de Habitação
de Interesse Social - PLHIS.
Desta forma a III Etapa tem como objetivo definir propostas de como
serão

solucionados

ou

minimizados

os

problemas

habitacionais

levantados

no

Diagnóstico, estabelecendo metas, recursos, indicadores, forma de monitoramento,
avaliação e revisão das ações.
O Horizonte Temporal do PLHIS é 2023, seguindo as diretrizes do
PlanHab e em sincronia com o Plano Plurianual (PPA), criando uma articulação entre os
instrumentos de planejamento e orçamento. O PLHIS deve contar ainda com revisões
periódicas, sempre que possível, acompanhando as revisões do PlanHab: 2011, 2015,
2019 e 2023.
Acrescente-se o fato que em 2010, tivemos a realização do Censo,
portanto mais um importante motivo para a revisão, parcial ou total, do PLHIS no ano de
2012, por ocasião da realização da II Conferência Municipal de Habitação.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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DIRETRIZES E OBJETIVOS
As diretrizes são as orientações gerais e específicas que devem nortear
a elaboração do PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, o
Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, a Lei 11.124/05, a política habitacional local, os
eixos de desenvolvimento que causam impacto na questão habitacional e urbana e os
princípios democráticos de participação social. Também deverão ser considerados os
planos

de

saneamento

e

mobilidade

urbana,

caso

existam,

e

os

eixos

de

desenvolvimento previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.
O PLHIS tem objetivo de orientar a atuação do conjunto de atores
públicos, privados e demais agentes sociais afetos ao setor habitacional, de forma a
equacionar o déficit habitacional atual e projeções futuras da demanda no prazo
estabelecido para o Plano
Os objetivos devem expressar os resultados a que se pretende alcançar,
ou seja, a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo conciso,
evitando a generalidade, mostrando o que se pretende de forma clara.
Assim o PLHIS tem como objetivo promover as condições de acesso à
moradia digna a todos os segmentos da população, identificados no Diagnóstico do Setor
Habitacional, Etapa II do PLHIS, por meio das Linhas de Ação, dentro das seguintes
diretrizes:
DIRETRIZES


Promover o acesso à terra e à moradia digna, com a melhoria das
condições

de

habitabilidade,

de

preservação

ambiental

e

de

qualificação dos espaços urbanos, avançando na construção da
cidadania, priorizando as famílias de baixa renda;


Assegurar políticas fundiárias que garantam o cumprimento da função
social da terra urbana;



Promover processos democráticos na formulação, implementação e
controle dos recursos da política habitacional, estabelecendo canais
permanentes

de

participação

das

comunidades

e

da

sociedade

organizada;


Assegurar a vinculação da política habitacional com as demais políticas
públicas, com ênfase às sociais, de geração de renda, de educação
ambiental e de desenvolvimento urbano;

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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Estimular a participação da iniciativa privada na promoção e execução
de projetos compatíveis com as diretrizes e objetivos da Política
Municipal de Habitação.



Regularização Fundiária com a incorporação da cidade informal através
da legalização e gradativa integração ao conjunto dos serviços urbanos
e comunitários;



A democratização do acesso à terra e à habitação através da
ampliação e diversificação da produção da Habitação de Interesse
Social (HIS);



A capacitação do poder público para a implementação da Política
Habitacional e para a produção regular da HIS;



Desenvolvimento Institucional;



Mobilização de recursos, identificação da demanda e gestão de
subsídio;



Sistema de avaliação, monitoramento e revisão;



Integração da política habitacional à política de desenvolvimento
urbano.

OBJETIVOS


Universalizar o acesso à moradia digna;



Promover a urbanização, regularização e inserção dos assentamentos
precários à cidade;



Fortalecer o papel do Município;



Tornar a questão habitacional uma prioridade;



Democratizar o acesso à terra urbanizada;



Incentivar a geração de empregos e renda;



Qualificação e regulação do poder público nos processos da produção
informal e da auto-construção da habitação;



Real conhecimento da situação da demanda habitacional, com a
quantificação e qualificação do déficit;



A instituição de canais ou mecanismos para a participação permanente
das comunidades na política e nos programas específicos;



Fiscalização do município e das áreas de interesse público, de
preservação ambiental e impróprias para moradia.



A melhoria dos projetos e das obras com a qualificação da mão-deobra utilizada na produção de habitações atendendo, de forma direta,
a população mais carente, associando processos de desenvolvimento
social e de geração de renda;

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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PROGRAMAS E AÇÕES
Os programas resultam da identificação das necessidades mapeadas
durante a Etapa II - “Diagnóstico do Setor Habitacional”, e das diretrizes e objetivos
definidos anteriormente.
Portanto, programas são instrumentos para resolução dos pontos
identificados no diagnóstico e articulam um conjunto de ações, orçamentárias e nãoorçamentárias, integradas, necessárias e suficientes para enfrentar um problema,
solucioná-lo ou enfrentar suas causas. As ações resultam num produto ofertado à
sociedade que contribui para atender ao objetivo dos programas.
Os

programas

e

ações

devem

estar

em

consonância

com

os

instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) dos governos
locais.
No item Programas e Ações Prioritários serão identificados os principais
programas que atendem, diretamente, as

necessidades atuais bem

como suas

respectivas ações.
Portanto vamos apresentar os principais programas existentes na
Secretaria Nacional de Habitação - SNH e de Política Urbana – SNPU, do Mcidades, para
conhecimento e para que o PLHIS possa atender as exigências atuais e tenha a
amplitude temporal para atender as demandas futuras ao longo do tempo, é importante
ressaltar que os programas sofrem alterações, por isso é recomendável acessar o site
para confirmar se houve alterações e as condições de cada programa, ou até mesmo a
eventual extinção de alguns deles.
PROGRAMAS HABITACIONAIS DA SNH E SNPU
 Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
 Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
 Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
 Implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse
social;
 Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de
moradias;

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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 Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de
interesse social;
 Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho
Gestor do FNHIS.
Os

Programas

de

Interesse

Social,

produção

de

unidades

e

regularização fundiária, são basicamente com fontes do Orçamento Geral da União –
OGU e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, mas também vamos
detalhar os programas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, Fundo de
Arrendamento Residencial FAR e Fundo de Desenvolvimento Social - FDS, base para os
programas habitacionais.
As ações a serem desenvolvidas no âmbito do município serão com base
nos programas da Secretaria Nacional de Habitação – SNH e da Secretaria Nacional de
Programas Urbanos – SNPU, listamos os principais programas de cada secretaria a fim de
fundamentar e dar sustentação as Estratégias.
A

Secretaria

Nacional

de

Habitação

–

SNH

é

responsável

por

acompanhar e avaliar, além de formular e propor, os instrumentos para a implementação
da Política Nacional de Habitação, em articulação com as demais políticas públicas e
instituições voltadas ao desenvolvimento urbano, com o objetivo de promover a
universalização do acesso à moradia.
Nesse sentido a SNH desenvolve e coordena ações que incluem desde o
apoio técnico aos entes federados e aos setores produtivos até a promoção de
mecanismos de participação e controle social nos programas habitacionais. Cabe ainda à
SNH coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no Conselho das
Cidades.
A Secretaria Nacional de Programas Urbanos – SNPU tem como objetivo
a solução dos problemas fundiários e colaborar para a transformação do modelo de
urbanização, têm como prioridade o apoio ao planejamento territorial urbano e à política
fundiária dos municípios. Dessa forma, a Secretaria Nacional de Programas Urbanos tem
como missão implantar o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), através de ações
diretas, com transferência de recursos do OGU e ações de mobilização e capacitação.
O Estatuto da Cidade, que regulamenta os artigos da Constituição
Federal referentes à Política Urbana, constitui um dos maiores avanços da legislação
urbanística brasileira. Ele apóia os municípios na execução da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano, com base em princípios que estimulam processos participativos
de

gestão

territorial

e

ampliam

o

acesso

à

terra

urbanizada

e

regularizada,

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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Para cumprir sua missão, a SNPU conta com quatro áreas de atuação:
apoio à elaboração de Planos Diretores, regularização fundiária, reabilitação de áreas
centrais e prevenção e contenção de riscos associados a assentamentos precários.
Abaixo listamos os principais programas da SNH e da SNPU.

Programas da Secretaria Nacional da Habitação – SNH
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários


Ações: Melhoria das Condições de Habitabilidade e Urbanização
de Assentamentos Precários



Modalidades: Urbanização de Assentamentos Precários



Fonte de recursos: Orçamento Geral da União – OGU e Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social- FNHIS



Destinatários: Famílias com renda mensal de até R$ 1,05 mil



Poder público local: Elaboração de proposta e execução de obra



Forma de acesso: Orçamento Geral da União - OGU: pactos
federativos firmados por estados, municípios e Distrito Federal
com a União/ FNHIS: consulta prévia encaminhada ao Ministério
das Cidades.

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social


Ação: Apoio a projetos voltados para a produção de alternativas
e soluções habitacionais, articulando recursos e iniciativas do
poder público, da população e de organizações sociais, com
envolvimento das comunidades nas ações de autoconstrução e
mutirão.



Modalidades: Produção ou aquisição de unidades habitacionais,
produção ou aquisição de lotes urbanizados e requalificação
urbana.



Fonte de recursos: Fundo Nacional de Habitação de Interesse
Social - FNHIS



Destinatários: Famílias com renda mensal de até R$ 1,05 mil



Poder público local: Elaboração de proposta e execução de obra



Forma de acesso: Carta consulta ao Ministério das Cidades,
atendendo a chamadas públicas.

Pró-Moradia


Ação: Financiamento ao poder público – Distrito Federal, estados,
municípios ou órgãos das administrações diretas e indiretas, para
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o desenvolvimento de ações integradas e articuladas que
resultem na melhoria da qualidade de vida da população de
menor

renda

ou

na

produção

de

alternativas

e

soluções

habitacionais.


Modalidades: Produção de conjuntos habitacionais, urbanização e
regularização de favelas e desenvolvimento institucional.



Fonte de recursos: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS



Destinatários: Governos municipais ou estaduais



Poder público local: Elaboração de proposta e execução de obra



Forma de acesso: Encaminhamento de proposta ao agente
financeiro, submetida em seguida à seleção do Ministério das
Cidades.

Carta de Crédito Individual


Ação: Financiamento direto ao mutuário para as modalidades de
aquisição,

construção,

conclusão,

ampliação,

reforma

ou

melhoria de unidade habitacional, aquisição de material de
construção ou de lote.


Fonte de recursos: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS



Destinatários: Famílias com renda mensal de até R$ 3,9 mil,
observados os limites de cada modalidade, contratam operação
de financiamento habitacional na modalidade pretendida, junto
às instituições financeiras.



Poder público local: No caso de operações coletivas, participam
do

programa

disponibilizando

áreas

para

implantação

dos

projetos, infra-estrutura e na indicação da demanda a ser
beneficiada.


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

Carta de Crédito Associativo


Ação:

Financiamento

a

pessoas

físicas,

organizadas

em

condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, companhias
de habitação ou empresas do setor da construção civil, para
produção de lote urbanizado, construção de unidade habitacional
ou aquisição de unidade nova, assim como reforma de prédios
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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para reabilitação habitacional. Financiamento da reforma de
prédios para ocupação residencial.


Fonte de recursos: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS



Destinatários: Famílias com renda mensal de até R$ 3,9 mil,
observados os limites de cada modalidade.



Poder público local: Parceria nas ações, como redução de
impostos ou doação de terreno.



Forma de acesso: Os agentes promotores apresentam propostas
junto ao agente financeiro para avaliação técnica, jurídica e de
risco.

Crédito Solidário


Ação: Concede financiamento a pessoas físicas com juro zero,
organizadas

em

cooperativas

habitacionais

ou

mistas,

associações e demais entidades sem fins lucrativos.


Modalidades: Aquisição de terreno e construção, reforma e
ampliação de unidade habitacional, construção em terreno
próprio e conclusão.



Fonte de recursos: Fundo de Desenvolvimento Social - FDS



Destinatários: Famílias com renda de até R$ 1,14 mil, admitindose renda de até R$ 1,9 mil, limitado a 10% do grupo associativo
ou a 35%, no caso de projetos a serem implementados em
regiões metropolitanas.



Poder público local: Pode ser parceiro em ações como a redução
de impostos, doação de terreno, implantação de infra-estrutura,
entre outras.



Forma de acesso: As cooperativas habitacionais ou mistas,
associações e demais entidades sem fins lucrativos, apresentam
propostas de projetos aos agentes financeiros habilitados a
operar o



Programa. As propostas são pré-analisadas e encaminhadas ao
Ministério das Cidades para seleção e hierarquização.

Apoio à Produção


Ação: Concede financiamento à pessoa jurídica para produção de
empreendimentos

habitacionais,

em

duas

ações

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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segundo a faixa de renda das famílias beneficiadas – abaixo e
acima de cinco salários mínimos.


Fonte de recursos: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS



Destinatários: Famílias nas diversas faixas de renda



Forma de acesso: Empresas do ramo da construção civil
apresentam ao agente financeiro autorizado a operar, com
recursos

do

FGTS,

as

propostas

de

projetos

de

empreendimentos.

Minha Casa Minha Vida
O Programa Habitacional Popular – Minha Casa Minha Vida – PMCMV
tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população de baixa renda
nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com padrões mínimos de
sustentabilidade, segurança e habitabilidade. O Programa funciona por meio da
concessão de financiamentos a beneficiários organizados de forma associativa por uma
Entidade Organizadora – EO (Associações, Cooperativas, Sindicatos e outros ), com
recursos provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, aportados ao Fundo de
Desenvolvimento Social – FDS. O Programa pode ter contrapartida complementar de
estados, do Distrito Federal e dos municípios, por intermédio do aporte de recursos
financeiros, bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, necessários à composição
do investimento a ser realizado.

Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR
O Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR, foi criado pelo
Presidente Lula no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, através da Lei Nº
11.974, de 06/07/2009, regulamentado através da Lei Nº 11.977, de 07/07/2009, do
Decreto Nº 6.962, de 17 de setembro de 2009 e pela Portaria Interministerial Nº 462, de
14 de dezembro de 2009.
Finalidade
Concessão de subsídios, com recursos do OGU, aos agricultores
familiares, organizados sob a forma coletiva, por meio de uma Entidade Organizadora.
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Público Alvo
Pessoas físicas, agricultores familiares , com renda bruta anual de até
R$ 10.000,00, que comprovem enquadramento no PRONAF (Grupos B e C) mediante
apresentação da Declaração de Aptidão ao Pronaf- DAP.
Enquadram-se, também, como Agricultores


Pescadores artesanais;



Extrativistas;



Silvícolas;



Aquicultores, maricultores, piscicultores;



Comunidades quilombolas;



Povos indígenas.

Modalidade


Aquisição de material de construção



Permitido: construção, conclusão, reforma e/ou ampliação.
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Programas da Secretaria Nacional de Programas Urbanos – SNPU
Papel Passado


Ação:

Apoio

à

regularização

fundiária

sustentável

de

assentamentos informais em áreas urbanas


Modalidades: Elaboração de planos municipais de regularização
fundiária sustentável e implementação de atividades específicas
de regularização fundiária.



Fontes de Recursos: Orçamento Geral da União - OGU



Destinatários: População residente em assentamentos informais
urbanos



Poder público local: Elaboração de planos de regularização e
ações administrativas e jurídicas



Forma de acesso: Contratos de repasse, acordos de cooperação e
convênios.

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais


Ação: Recuperar áreas centrais de capitais e cidades integrantes
de regiões metropolitanas a partir da qualificação do espaço
público, recuperação do patrimônio e do estímulo à utilização de
imóveis vazios e ociosos, revertendo o processo de esvaziamento
e degradação urbana.



Modalidades: Apoio a elaboração de planos e projetos de
reabilitação,

a

execução

de

obras

de

infra-estrutura

e

requalificação urbana, além de realizar a articulação institucional
para alienação de imóveis públicos vazios ou subutilizados para
uso habitacional ou misto em áreas centrais.


Fonte de recurso: Orçamento Geral da União - OGU



Destinatários: População usuária e moradora de centros urbanos



Poder público local: Participa como parceiro em todas ações



Forma de acesso: Contratos de repasse de recursos, acordos de
cooperação e convênios.
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LINHAS PROGRAMATICAS, METAS, INDICADORES, RECURSOS E
FONTES DE FINANCIAMENTO
METAS
Meta é a quantidade de produto a ser ofertado por programa e ação, de
acordo com os recursos e as fontes de financiamento, num determinado período de
tempo, constituindo-se no resultado o alcance dos objetivos.
O Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS tem como meta
principal atender as Necessidades de Moradia do Município de São José dos Pinhais, por
meio dos programas e recursos do Governo Federal.
A Prefeitura tem compromisso com o atendimento prioritário que é a
produção de moradias, para as famílias com renda de até 3 sm e a urbanização das
ocupações irregulares.
Na etapa II, Diagnóstico do Setor Habitacional, o município de São José
dos Pinhais apresentava um déficit habitacional de 11.962 unidades.
O déficit habitacional quantitativo, fora das ocupações, com base nos
dados do Censo, IBGE 2000, atualizados para o ano de 2009, era de 4.969 unidades,
sendo 4.626 na área urbana e 434 na área rural.
Para o déficit habitacional, dentro das ocupações, foi adotado o numero
levantado pela Prefeitura e a Consultoria representando 5.779 domicílios em áreas
irregulares ou em ocupações de risco. Considerando que 1.407 domicílios estão sendo
atendidos nos programas de urbanização da Prefeitura restam 4.372 domicílios. Destes
3.355 são passíveis de regularização com urbanização no próprio local, sendo 2.535 com
urbanização simples e 820 com urbanização complexa. Os demais 1.017 precisam ser
reassentados.
A Demanda Habitacional levantada foi de 1.214 unidades, considerando
como indicador o crescimento populacional do IBGE, no Horizonte Temporal do PLHIS,
até o ano de 2023.
Quadro das Necessidades de Moradias do PLHIS
Déficit Habitacional Quantitativo (fora das Ocupações)*

4.969

Déficit Habitacional (nas Ocupações Irregulares)**

4.372

Déficit Habitacional da Demanda Demográfica*

1.214

Déficit do PLHIS

10.555

*Fonte: IBGE **Fonte: Prefeitura – I Mendes Engenharia
Elaboração: I Mendes Engenharia
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INDICADORES
Indicadores são instrumentos que permitem identificar e medir aspectos
relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma
intervenção na realidade, no caso o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS.
Os indicadores devem permitir a avaliação do Plano e o desempenho dos
programas, portanto sua finalidade será de traduzir de forma mensurável as ações, de
maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação.
Como instrumento capaz de avaliar o desempenho dos programas,
usaremos a quantidade de casas construídas e urbanizadas, portanto o número de
unidades construídas ou urbanizadas, como medida passível de aferição com as metas e
coerente com o objetivo estabelecido.
No item das ZEIS o indicador para aferição desta etapa será o resultado
efetivo, ou seja, o número de ZEIS implementadas. O IPTU progressivo terá como
indicador a implementação do mesmo pelo município.
O desempenho se refere à realização do cumprimento daquilo que esta
estabelecido nas metas, mas tem de ser observado as condições físicas, por exemplo, de
a Prefeitura disponibilizar terrenos e a condição financeira que é responsabilidade do
Governo Federal que é ter financiamento disponível para à implantação do Plano Local de
Habitação de Interesse Social.
Portanto os indicadores estão relacionados com a execução das metas e
objetivos estabelecidos, mas também que possam ser instrumentos para as mudanças e
ajustes necessários em face dos pressupostos que possam existir ao longo do Plano.
RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO
As possíveis fontes de recursos que poderão financiar a implementação
do Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS devem atingir a todas as faixas.
A estratégia do Plano é articular todos os atores, oferecendo programas, que permitam a
busca dos principais recursos existentes, que vão desde os Recursos de Mercado,
Recursos Retornáveis, Recursos não Retornáveis e Recursos com subsídios, mas o PLHIS
vai priorizar o atendimento a famílias de menor renda, ou seja, a habitação de Interesse
Social.
Abaixo os recursos e as fontes de financiamento:
Recursos de Mercado


Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE



Fundos de pensões



Fundos privados
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Recursos Retornáveis


FGTS

Recursos não retornáveis – Fontes de Recursos para Subsídios


Orçamento Geral do União - OGU



Estados



Municípios



Outras fontes extra-orçamentárias

Recursos e Fontes Recursos e Fontes de Financiamento
GOVERNOS MUNICIPAIS


Devem possuir recursos próprios



Devem incrementar a arrecadação
GOVERNOS ESTADUAIS



Programas de companhias de habitação
GOVERNO FEDERAL



Recursos não onerosos – OGU



Recursos onerosos – FGTS



Outros fundos – FAT, FDS, FAS
ORGANISMOS INTERNACIONAIS



BIRD, BID e União Européia, Cities Alliance.

Recursos e Fontes de Financiamento do PLHIS

Destacamos as três principais fontes de recursos da área habitacional,
que são os recursos orçamentários federais (Orçamento Geral da União – OGU), que
devem fazer parte do FNHIS, os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e os recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).
O repasse dos recursos do Governo Federal deverá ser por meio do
Fundo Municipal de Habitação.
Adotamos como premissa básica, como a principal e mais importante
fonte de recursos e de financiamento o FNHIS, considerando as iniciativas do Governo
Federal, com a criação do Ministério das Cidades e a construção de uma Política
Habitacional, destacando-se a criação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), que com
seus programas passaram a constituir passos decisivos, no efetivo enfrentamento da
questão habitacional.
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No que diz respeito ao FGTS, observamos que entre as fontes
existentes, este Fundo constitui, ainda, uma importante fonte de financiamento para a
consecução dos objetivos estratégicos deste Plano. O FGTS constitui o funding de mais
baixo custo de captação, entre as fontes onerosas, no âmbito do Sistema Financeiro.
Deste modo, constatamos que é possível aplicar os recursos desta fonte e, torná-los mais
uma alternativa para as famílias que precisam ser atendidas, nos programas do PLHIS.
Embora constitua uma fonte onerosa, a existência dos atuais programas
habitacionais

com

descontos/subsídios,

possibilitam

uma

cobertura

do

FGTS

no

equacionamento do grave déficit habitacional brasileiro das famílias de baixa renda.
Sobre os recursos do SBPE, é possível prever um ambiente favorável
para os próximos anos, principalmente devido à estabilidade da moeda, aumento da
renda dos brasileiros, expectativa de redução da taxa de juros, maior segurança jurídica
e redução da tributação. Esses fatores indicam maior flexibilização do crédito imobiliário
e a comercialização de imóveis com valores médios mais baixos, acessíveis a faixas de
renda antes não atendidas pelo SBPE.
A construção de moradias de interesse social passa pelo custo da terra,
custo da construção, definição dos programas e o tipo de financiamento. O acesso a terra
urbanizada, com custos menores, esta ligado diretamente as políticas publicas e aos
instrumentos disponíveis, do Estatuto da Cidade, constantes no Plano Diretor.
Custo da Terra
Os terrenos que compõem o potencial de Vazios Urbanos são de
propriedade privada

e poderão ser incluídos como possíveis ZEIS, dentro dos

instrumentos do Plano Diretor, com vistas a atender a demanda de interesse social.
Além da aplicação dos instrumentos do Plano Diretor, que poderiam
facilitar o acesso a terra urbanizada, há a necessidade de aquisição de terrenos, por
parte do município, a fim de suprir todo o déficit habitacional, para atendimento ao item
prioritário, para as famílias com renda de até 3 SM.
Considerando que a maioria dos programas habitacionais de interesse
social exige como contrapartida, por parte do município, do aporte dos terrenos e
considerando que o município não tem lotes em estoque, nem loteamentos para os
programas,

portanto

este

item

se

constitui

um

dos

grandes

obstáculos

ao

desenvolvimento do PLHIS e o atingimento de seus objetivos dentro da meta temporal
até o ano 2023, portanto uma justificativa e uma necessidade da aplicação dos
instrumentos do Estatuto da Cidade.
O município de São José dos Pinhais ao elaborar o PLHIS tem o
compromisso, de suprir com terrenos, os empreendimentos constantes dos Programas e
Ações Prioritários.
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS
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Custo da Construção
A construção é outro componente que diretamente junto com o terreno
compõem o custo da moradia. Para a elaboração do PLHIS vamos usar os valores
praticados pelo Ministério das Cidades, considerando que a Prefeitura definira para cada
empreendimento a tipologia da casa.
O valor de uma construção de 40,65 m², com a seguinte tipologia:
CP.1-2Q...40. Casa com 1 Pavimento, Fundação Baldrame, Composta de: Sala, 2
Quartos, Circulação, Banheiro e Cozinha. Área Útil: 34,32m2, pelo SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, para o mês de março de
2011, é de R$ 926,41 para o padrão de acabamento normal, R$ 690,30 para o padrão de
acabamento baixo e R$ 575,39 para o padrão de acabamento mínimo.
Assim uma casa de 39,00 m² segundo o SINAPI custaria:
Padrão normal: R$ 36.129,99;
Padrão baixo: R$ 26.921,70;
Padrão mínimo: R$ 22.440,21.
O município de São José dos Pinhais, segundo a Secretaria de
Habitação, esta praticando o preço de R$ 37.000,00, para uma casa de 39,00 m².
Para a elaboração do PLHIS vamos usar os valores praticados pelo
Mcidades, mas os valores podem ficar desatualizados, portanto para cada projeto a
prefeitura deve consultar o site do Mcidades.

Recursos do FNHIS.
Segundo o Mcidades que em função de critérios técnicos previamente
estabelecidos,

os

valores

de

repasses

de

recursos

do

FNHIS

obedecerão,

simultaneamente, aos limites estabelecidos, por família beneficiada e por custo total da
intervenção:
Estes valores podem sofrer alterações assim como todos os programas
do Mcidades, cujos valores e programas atualizados podem ser consultados no site.
Modalidade 1 – Produção de unidades habitacionais.
Por família beneficiada:


Modalidade:
Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais.



Regiões do País:
Demais municípios.
Valores máximos de repasse por família:
R$ 18.000,00.
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Modalidade 2 – Regularização Fundiária Simples.
Por família beneficiada:


Modalidade:
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários.



Regiões do País:
Todos os municípios.



Valores máximos de repasse por família:
R$ 5.500,00.

Modalidade 2 – Regularização Fundiária Complexa.
Por família beneficiada:


Modalidade:
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos
Precários.



Regiões do País:
Todos os municípios.



Valores máximos de repasse por família:
R$ 11.000,00.
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LINHAS PROGRAMÁTICAS
A Estratégia para atender o déficit habitacional do município de São José
dos Pinhais, no Horizonte Temporal do PLHIS até o ano 2023, será detalhada nas Linhas
Programáticas. As Linhas Programáticas são operacionalizadas por meio das Linhas de
Ação.
São as seguintes as Linhas Programáticas do PLHIS.


LP1

-

Integração

Urbana

de

Assentamentos

Precários

e

Assentamentos em APP’s


LP2 – Produção e Aquisição da Habitação



LP3 – Melhoria Habitacional



LP4 - Normativas



LP5 – Desenvolvimento Institucional



LP6- Intervenções na Área Rural
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LP1 - Integração Urbana de Assentamentos Precários e Assentamentos em
APP’s
A linha Programática LP1 é para regularização fundiária de 4.372
domicílios, sendo 2.535 - urbanização simples; 820 – urbanização complexa e 1.017
reassentamentos.
Para atendimento a este item vamos adotar 3 linhas de ação, a primeira
para a urbanização simples, a segunda para a urbanização complexa e a terceira para
reassentamento.
Como no processo de regularização fundiária as ações devem ser
integradas e abrangem a urbanização simples, complexa e reassentamento, estes
números servem de diretriz para o planejamento de regularização do município.

Linha de Ação 01: Urbanização Simples
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

2.535 unidades

Quantidade mínima por ano

211 unidades

Terreno

Na própria área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 13.942.500,00

Recursos mínimos por ano

R$ 1.160.500,00

Fonte de recurso / Financiamento

Município / FNHIS

Linha de Ação 02: Urbanização Complexa
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

820 unidades

Quantidade mínima por ano

68 unidades

Terreno

Na própria área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 9.020.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 748.000,00

Fonte de recurso

Município / FNHIS
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Linha de Ação 03: Reassentamento
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

1.017 unidades

Quantidade mínima por ano

84 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 37.629.000,00.

Recursos mínimos por ano

R$ 3.108.000,00

Fonte de recurso

Município / FNHIS
*Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.

A prefeitura tem o compromisso, na medida da implantação do PLHIS,
de providenciar cerca de 84 terrenos para o item reassentamento / ano.
No item ações prioritários além de identificarmos as prioridades vamos
apresentar uma planilha que permite ao município trabalhar o item regularização
fundiária. Considerando que a regularização fundiária tem de ser por ocupações sendo
que ela pode exigir mais de uma linha de ação. Por isso no quadro operacional vamos
trabalhar com ocupações e valores para cada uma.
Linha de ação 04. Atualização cadastral anual, com a perda da
inscrição para quem não atualizar anualmente.
Meta: Atualização de no mínimo 1.000 inscrições por ano.
Indicador: Número de inscrições atualizadas.
Recursos: Não há necessidade de novos recursos. Não há necessidade
do aumento de funcionários para esta ação.
Fonte: Recursos do Municipio.
Linha de ação 05. Ações integradas com órgãos ambientais.
Meta: 4 reuniões / ano.
Indicador: Número de reuniões / ações executadas em conjunto.
Recursos: Não há necessidade de novos recursos. Não há necessidade
do aumento de funcionários para esta ação.
Fonte: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
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LP2 – Produção e Aquisição da Habitação

A produção de moradias é para atender o déficit quantitativo e da
demanda demográfica, que representam um total de 6.183 unidades conforme
demonstrado no quadro abaixo.
Quadro das Necessidades de Moradias
Déficit Habitacional Quantitativo (fora das Ocupações)

4.969

Déficit Habitacional da Demanda Demográfica

1.214

Total

6.183

Para a definição das Linhas de Ação, vamos identificar o déficit por
faixas renda, de acordo com base no IBGE, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Perfil da Produção de Moradias
Faixas de Renda Familiar

Total

Percentual

Até 3 Salários Mínimos

4.190

67,76

Mais de 3 até 5 Salários Mínimos

1.166

18,85

827

13,39

6.183

100,00

Mais do que 5 Salários Mínimos
Total

A Estratégia para atendimento ao déficit quantitativo e da demanda
demográfica será por três principais linhas de ação, em função das faixas de renda, mas
em face das características da área rural, vamos criar uma linha de ação específica para
ela.
A área rural representa cerca de 7% do déficit, segundo dados do IBGE,
com 434 unidades. Portanto o déficit na faixa de até 3 sm terá duas linhas de ação: a
primeira para área rural com 434 unidades e a segunda para a área urbana com 3.756
unidades, totalizando as 4.190 unidades. As duas outras linhas de ação serão para as
demais faixas de renda, entre 3 e 5 sm, 1.166 unidades, e acima de 5 sm, com 827
unidades.
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

32

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Linha de Ação 01: Produção de unidades da Área Rural
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

434 unidades

Quantidade mínima por ano

36 unidades

Terreno

Próprio*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 6.510.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 540.000,00

Fonte de recurso

FNHIS ou OGU (PNHR).
*Não há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.

Linha de Ação 02: Produção de unidades - até 3 sm
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

3.756 unidades

Quantidade mínima por ano

313 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 138.972.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 11.581.000,00

Fonte de recurso

FNHIS
*Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.

Linha de Ação 03: Apoio para a Produção de unidades – 3 a 5
sm
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

1.166 unidades

Quantidade mínima por ano

97 unidades

Terreno

Próprio / Financiado*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

Construção / Interessado

Recursos mínimos por ano

Construção / Interessado

Fonte de recurso

FGTS / Outros
*Providenciado pelo interessado.
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Linha de Ação 04: Apoio para a Produção de unidades – acima de
5 sm
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

827 unidades

Quantidade mínima por ano

68 unidades

Terreno

Próprio / Financiado *

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

Construção / Interessado

Recursos mínimos por ano

Construção / Interessado

Fonte de recurso

FGTS/ SBPE/Outros
*Providenciado pelo interessado.

Linha

de

ação

05.

Incentivo

a

iniciativa

privada

e

pública

estabelecendo rotinas especiais de análise para aprovação de projetos de loteamentos de
interesse social..
Meta: Aprovação de 01 loteamento / ano.
Indicador: Numero de loteamentos aprovados.
Recursos: Não há necessidade de novos recursos.
Fonte: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
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LP3 – Melhoria Habitacional
Linha de ação 01.
A grande maioria das habitações, nas ocupações, é auto-construída e
financiada pela própria população com pouco ou nenhum acompanhamento técnico, por
isso apresentam baixa qualidade técnica com problemas de estabilidade construtiva. No
município de São José dos Pinhais as quantidades e os valores foram estimados, pela
Prefeitura e a Consultoria. Valor estimado de R$ 5.000,00 por unidade.

Linha de Ação 01: Melhoria Habitacional
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

1.342 unidades

Quantidade mínima por ano

111 unidades

Terreno

Próprio*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 6.710.00,00.

Recursos mínimos por ano

R$ 555.000,00

Fonte de recurso

Município / FNHIS

*Não há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.
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LP4 – Normativas
Linha de ação 01.
Lei de parceria com a Iniciativa Privada.
Lei que estabelece incentivo, para proprietários de imóveis, dentro das
Operações Urbanas, do Estatuto da Cidade, para a implantação de programas
habitacionais de interesse social.
As Operações Urbanas Consorciadas estão descritas na Seção X, do
Estatuto da Cidade, abaixo transcrevemos os artigos correspondentes para facilitar o
entendimento da Linha de Ação.
ESTATUTO DE CIDADE - LEI N 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.
SEÇÃO X - DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
ART. 32 Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá
delimitar área para aplicação de operações consorciadas.
§

1º

Considera-se

operação

urbana

consorciada

o

conjunto

de

intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação
dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o
objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias
sociais e a valorização ambiental.
§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre
outras medidas:
I - a modificação de índices e características de parcelamento, uso e
ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o
impacto ambiental delas decorrente;
II - a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas
em desacordo com a legislação vigente.
ART. 33 Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada
constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo:
I - definição da área a ser atingida;
II - programa básico de ocupação da área;
III - programa de atendimento econômico e social para a população
diretamente afetada pela operação;
IV - finalidades da operação;
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V - estudo prévio de impacto de vizinhança;
VI - contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes
e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I e II
do § 2º do art. 32 desta Lei;
VII - forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado
com representação da sociedade civil.
§ 1º Os recursos obtidos pelo Poder Público municipal na forma do inciso
VI deste artigo serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada.
§ 2º A partir da aprovação da lei específica de que trata o caput, são
nulas as licenças e autorizações a cargo do Poder Público municipal expedidas em
desacordo com o plano de operação urbana consorciada.
ART. 34 A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada
poderá prever a emissão pelo Município de quantidade determinada de certificados de
potencial

adicional

de construção, que serão alienados em

leilão ou utilizados

diretamente no pagamento das obras necessárias à própria operação.
§ 1º Os certificados de potencial adicional de construção serão
livremente negociados, mas conversíveis em direito de construir unicamente na área
objeto da operação.
§ 2º Apresentado pedido de licença para construir, o certificado de
potencial adicional será utilizado no pagamento da área de construção que supere os
padrões estabelecidos pela legislação de uso e ocupação do solo, até o limite fixado pela
lei específica que aprovar a operação urbana consorciada.

LEI 11.079/04 E PORTARIA 614/06 DA STN.
Para a implementação do programa de Parceria com a Iniciativa Privada,
deve ser observado ainda os seguintes instrumentos jurídicos:
Lei 11.079/2004 institui normas gerais para licitação e contratação de
PPPs no âmbito da administração pública.
A Portaria 614/06 da Secretaria do Tesouro Nacional, de 21 de agosto
de 2006, estabelece normas gerais relativas à consolidação das contas públicas aplicáveis
aos contratos de Parceria Público-Privada (PPP), de que trata a Lei 11.079/2004.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

37

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

MINUTA DE PROJETO DE LEI DA PPP
Apresentamos uma sugestão de Lei para a Parceria Publico Privada Serviços de Assessoramento Técnico, dentro do Programa que institui incentivos para
implantação de Programas Habitacionais de Interesse Social.
PROJETO DE LEI N° “Institui incentivos para a implantação do
Programa de Moradia Popular – Parceria com a Iniciativa Privada.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO
PARANÁ, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O Município de SÃO JOSÉ DOS PINHAIS concederá, na forma da
presente lei, incentivos para a implantação de programas habitacionais de interesse
social, a proprietários de imóveis localizados na ZEIS..........
§ 1º. Consideram-se programas habitacionais de interesse social para os
fins desta lei, aqueles gerenciados pela Secretaria Municipal de Habitação – SEMHA,
destinada às famílias de baixa renda.
§ 2º. Os programas habitacionais de interesse social abrangem a
habitação e as obras de infra-estrutura e equipamentos a elas vinculados, exceto os na
área de transporte coletivo.
Art. 2º. Os incentivos de que trata o art. 1º são:
I - execução de loteamentos de interesse social pela Secretaria
Municipal de Habitação – SEMHA em parceria com a iniciativa privada, que consiste em
permitir o parcelamento do imóvel em lotes menores que o previsto na Lei de
Zoneamento e Uso do Solo;
II - concessão de um aumento no potencial construtivo, assim entendido
o aumento no coeficiente de aproveitamento e na altura da edificação.
§ 1º. Os loteamentos de interesse social serão admitidos nas zonas e
setores definidos na Lei de Zoneamento e Uso do Solo,
§ 2º. Os critérios para implantação de loteamentos de interesse social
em parceria com a iniciativa privada, assim como o percentual da área do loteamento a
ser transferido ao Fundo Municipal de Habitação – FMH, serão estabelecidos em
regulamentação específica.
§ 3º. Os parâmetros máximos de coeficiente de aproveitamento, altura
e uso para os lotes que receberão o incentivo de que trata o Inciso II, de acordo com as
zonas e setores onde se situarem, são os estabelecidos no Quadro .. anexo, que faz
parte integrante desta lei.
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§ 4º. Além do disposto no Quadro .. anexo, que faz parte integrante
desta lei, os imóveis que receberem o incentivo construtivo deverão atender os demais
parâmetros estabelecidos na Lei de Zoneamento e Uso do Solo.
Linha de ação 02 - Plano de Regularização Fundiária Sustentável.
O Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável é importante
instrumento para a implementação da política municipal de regularização fundiária. Deve
estar associado às políticas de desenvolvimento urbano e habitacional, bem como às
diretrizes e estratégias de gestão urbana, no sentido de reverter o quadro de
irregularidades município.
O plano deverá resultar em um Programa Municipal de Regularização
Fundiária Sustentável a ser instituído formalmente pelo poder público municipal. As
comunidades envolvidas deverão ser informadas e convidadas a colaborar com os
estudos e propostas por intermédio das diversas representações sociais. Deverá ser
constituído de três etapas:


1ª etapa – Metodologia;



2ª

etapa

–

Plano

Municipal

de

Regularização

Fundiária

Sustentável;


3ª etapa – Minuta de decreto ou de projeto de lei do poder
executivo, instituindo o Programa Municipal de Regularização
Fundiária Sustentável.

O Plano alem de estabelecer diretrizes para implementação de um
Programa Municipal de Regularização Fundiária Sustentável deve ainda estabelecer:
objetivos,

etapas,

prioridades,

medidas

necessárias

no

campo

jurídico-legal,

administrativo e de gestão pública; mecanismos de participação das comunidades no
processo

de

planejamento

da

regularização

fundiária;

divulgação

das

ações,

sensibilização e capacitação dos agentes envolvidos; intervenções urbanísticas e
ambientais, com a identificação dos assentamentos informais e a caracterização quanto
ao nível de urbanização atual, a infraestrutura e os serviços públicos existentes e
projetados.
Além disso ele se constitui requisito para a aplicação da Resolução
CONAMA n°. 369, de 28 de Março de 2006, que dispõe sobre os casos excepcionais, de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a
intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.
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A excepcionalidade para casos de regularização fundiária (interesse
social) é condicionada a aprovação do Plano de Regularização Fundiária Sustentável.
A Lei Federal n°. 7.803 de 1989 estendeu a aplicação do Código
Florestal de 1965 para áreas urbanas – faixa de proteção de 30 m ao longo dos cursos
d’água. A Medida Provisória n°. 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001, define a área de
preservação permanente, cobertas ou não por vegetação nativa, cuja excepcionalidade é
decidida pelo CONAMA e altera os arts. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei
n°. 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Código Florestal.
Linha de Ação 03 - Implementação das ZEIS.
A implantação das Zonas Especiais de Interesse Social, a fim de atender
a demanda de terrenos para a produção de moradias de interesse social e da
regularização fundiária.
As ZEIS estão dispostas no Art. 13, da Lei Complementar nº. 09, de 23
de Dezembro de 2004, que Institui o Plano Diretor do Município de São José dos Pinhais,
e trata das Áreas Especiais de Interesse Social.
As ZEIS estão regulamentadas no Plano Diretor. A implementação das
ZEIS se dará concomitantemente com a implementação do PLHIS, com os critérios a
serem definidos pela Prefeitura para cada ZEIS, conforme aprovado na Conferência.

Linha de Ação 04 -Implementação do IPTU Progressivo.
O Imposto Progressivo sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana,
esta disposto no Art. 16 e 17, da Seção III, da Lei Complementar Nº 09, de 23 de
Dezembro de 2004, que Institui o Plano Diretor do Município de São José dos Pinhais,
Estado do Paraná.
“Art. 16. A aplicação da progressividade do imposto sobre a propriedade
predial e territorial urbana - IPTU, deverá obedecer aos princípios constitucionais da
capacidade contributiva e da função social da propriedade.
Art. 17. Lei municipal regulará a aplicação do IPTU decorrente do
princípio da capacidade contributiva, de acordo com o disposto no artigo 145, § 1º e
artigo 150, inciso II ambos da Constituição Federativa do Brasil, deve estabelecer
alíquotas diferenciadas em virtude de características peculiares, tais como, a localização
do imóvel, o tipo de construção e a área construída.”
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Portanto a Linha de Ação é a Implantação do IPTU Progressivo no
Tempo, por lei municipal com a definição de parâmetros, devendo observar as seguintes
etapas, sendo a primeira o Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, que é
pela retenção ociosa de imóveis urbanos (CF, art. 182, § 4º). Prazos mínimos: 1 ano
para projeto; 2 anos para início das obras. Empreendimentos de grande porte:
conclusões por etapas.
A próxima etapa do IPTU progressivo no tempo é a segunda penalidade,
pela retenção ociosa de imóveis urbanos, aplicável aos que descumprirem a primeira.
Prazo: 5 anos. Alíquota: no máximo o dobro a cada ano, limitada a 15% do valor do
imóvel.
A Desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública é a
última das penalidades sucessivas, aplicável aos que descumprirem as anteriores.
Títulos: autorização prévia do Senado e resgate em 10 anos com juros de 6% a/a. Valor
real da indenização = valor da base de cálculo do IPTU, atualizado. Município tem 5 anos
para aproveitar ou vender imóvel desapropriado.
A Prefeitura Municipal vai definir os parâmetros e implementar o IPTU
Progressivo a partir da realização da Conferência conforme aprovado na mesma.
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LP 5 – Desenvolvimento Institucional
Linha de ação 01.
Contratação de pessoal.
Meta: Contratação de 02 engenheiros, 03 assistentes sociais, 01
diretor,1 fiscal, 1 administrativo e 1 motorista.Indicador: Número de funcionários
contratados.
Recursos: R$ 161.000,00.
Fonte: Recursos do Município.
Linha de ação 02. Capacitação técnica do quadro específico de
habitação.
Meta: Participação de no mínimo dois eventos anuais.
Indicador: Numero de participantes em eventos.
Recursos: Custo R$ 36.000,00.
Fonte: Recursos próprios.

Linha de ação 03. Cria o Sistema Municipal de Avaliação e Revisão.
Meta: Criar o Sistema Municipal de Avaliação e Revisão do Plano Local
de Habitação de Interesse Social - PLHIS.
Indicador: Criação do sistema até 2012.
Recursos: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
Fonte: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
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LP 6 – Intervenções na Área Rural.
Linha de ação 01.
Regularização documental..
Meta: Regularização de 10 imóveis anos.
Indicador: A ser implantado até 2023.
Recursos: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
Fonte: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
Linha de ação 02. Apoiar para obtenção de financiamento.
Meta: 10 financiamentos / ano.
Indicador: A ser implantado até 2023.
Recursos: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
Fonte: Não há necessidade de aporte de novos recursos.
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Quadro das Linhas Programáticas
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PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS
CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, SELEÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DA DEMANDA E
DEFINIÇÃO E PRIORIDADES EM ÁREAS DE RISCO

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Resolução Nº 01, de 11 de Fevereiro de 2011. no uso de suas atribuições legais
estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.417, de 02 de outubro de 2009, conforme
deliberação da reunião ordinária realizada em 11 de fevereiro de 2011, estabeleceu e
ratificou critérios de elegibilidade, seleção e hierarquização da demanda bem como para as áreas de
risco, feitos para o MCMV e servem para o PLHIS.
Art. 2° - Constituem critérios essenciais para participação como
beneficiário do Programa de que trata o artigo 1°:
I - ter capacidade civil, ser maior de 18 (dezoito) anos de idade ou
emancipado;
II - ser brasileiro nato ou naturalizado ou, se estrangeiro, ser detentor de visto
permanente no País e residente do Município de São José dos Pinhais no mínimo há 05
(cinco) anos;
III

-

não

ser

proprietário,

cessionário,

promitente

comprador,

usufrutuário de imóvel residencial, ser ou ter sido arrendatário do Programa de
Arrendamento Residencial;
IV - ter a família do inscrito, renda familiar bruta não superior a R$
1.395,00 (um mil trezentos e noventa e cinco reais), correspondentes a até três salários
mínimos, vigente em 26 de março de 2009;
V – estar inscrito no Cadastro Habitacional da Secretaria Municipal de
Habitação e manter o referido cadastro atualizado;
VI - estar inscrito pelo Município no CadÚnico - Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal, com dados atualizados e que atendam aos
critérios de elegibilidade, hierarquização e seleção do PMCMV;
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VII - não ter sido beneficiado anteriormente por qualquer outro
Programa Habitacional de Interesse Social, detentor de financiamento de imóvel
residencial em qualquer local do País, incluindo o financiamento para material de
construção mesmo que para uso em imóvel não próprio e nem estar inscrito no CadMut Cadastro Nacional de Mutuários e no SIACI - Sistema de Administração de Carteiras
Imobiliárias;
VIII - não estar inscrito (restrições cadastrais) junto ao CADIN Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal;
IX - não ser funcionário da Caixa Econômica Federal ou cônjuge de
funcionário.
§ 1º - A comprovação de residência no Município de no mínimo 05
(cinco) anos atrás, dar-se-á através da apresentação de um dos seguintes documentos:
contas de água, luz, telefone, correspondências bancárias, declarações de unidades
escolares e apresentação de comprovação de residência atual.
§ 2º - Entende-se por renda familiar bruta a soma do conjunto de
rendimentos das pessoas residentes no atual domicílio familiar, que contribuam para o
rendimento e/ou tenham suas despesas atendidas pela respectiva família.
Art. 5° - São consideradas áreas de risco aquelas que apresentam risco
geológico ou de insalubridade, tais como, erosão, solapamento, queda e rolamento de
blocos de rocha, eventos de inundação, taludes, barrancos, áreas declivosas, encostas
sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou poluídas, bem como, outras
assim definidas pela Defesa Civil.
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DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIOS
O PLHIS tem como um dos objetivos estruturais a utilização de todos os
recursos e programas para o enfrentamento do déficit habitacional do município,
quantitativo e qualitativo, por meio da articulação de todos os atores e o atingimento das
metas, no Horizonte Temporal do PLHIS, mas os Programas e Ações Prioritárias do PLHIS
estão centrados na faixa até 3 sm.
Portanto as Ações Prioritárias do PLHIS estão na Linha Programática 01
– LP 01 e na Linha Programática 02 – LP 02.
Na LP 01 todas as Linhas de Ação são prioritárias:


A Linha de Ação 01, com Urbanização Simples, de 2.535
unidades;



A Linha de Ação 02, com Urbanização Complexa de 820
unidades;



Linha de Ação 03, Regularização Fundiária com Reassentamento
de 1.017 unidades.

Na LP 02 as Linhas de Ação prioritárias são para a Área Rural e para
famílias com renda de até 3 Salários Mínimos.


Linha de Ação 01: Produção de 434 unidades, na Área Rural;



Linha de Ação 02: Produção de 3.756 unidades para famílias com
renda até 3 Salários Mínimos.

A LP4 das Ações Normativas também é prioritária para a implantação
das ZEIS e do IPTU progressivo a fim de baratear o custo da terra urbanizada, para
permitir a realização dos programas de interesse social.
As

prioridades

de

atendimento,

bem

como

os

critérios

para

a

priorização, respeitado as condições estabelecidas nos respectivos programas existentes,
será feita pelo Conselho Municipal de Habitação, conforme aprovado na Conferência.
Abaixo reproduzimos a LP 01 e LP 02 (nos itens prioritários), para
melhor visualização destes itens.
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LP1

-

Integração

Urbana

de

Assentamentos

Precários

e

Assentamentos em APP’s

Linha de Ação 01: Urbanização Simples
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

2.535 unidades

Quantidade mínima por ano

211 unidades

Terreno

Na própria área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 13.942.500,00

Recursos mínimos por ano

R$ 1.160.500,00

Fonte de recurso / Financiamento

Prefeitura / FNHIS

Linha de Ação 02: Urbanização Complexa
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

820 unidades

Quantidade mínima por ano

68 unidades

Terreno

Na própria área

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 9.020.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 748.000,00

Fonte de recurso

Prefeitura / FNHIS

Linha de Ação 03: Reassentamento
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

1.017 unidades

Quantidade mínima por ano

84 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 37.629.000,00.

Recursos mínimos por ano

R$ 3.108.000,00

Fonte de recurso

Município / FNHIS
*Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.
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As Estratégias de Ação prevê a regularização em todas as ocupações no
Horizonte Temporal até 2023. Contudo, adotamos como Estratégia Operacional a
priorização das ocupações até 2012, data da próxima Conferência.
As Tabelas de Prioridades do Horizonte Operacional do PLHIS – 2012
encontram-se

abaixo.

As

prioridades

das

Ocupações

Irregulares,

aprovadas

na

Conferência, de acordo com o Quadro Operacional das Ocupações Irregulares do
Horizonte Temporal do PLHIS foram priorizadas até o ano de 2012, data da próxima
Conferência, do qual o número 1 na prioridade representa 2011 e o número 2 representa
2012, assim na próxima Conferência deverão ser aprovadas novas prioridades.
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Dentro dos PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIOS, esta a LP2 –
Produção e Aquisição da Habitação, com as Linhas de Ação 01 e 02, que
reproduzimos abaixo.

Linha de Ação 01: Produção de unidades da Área Rural
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

434 unidades

Quantidade mínima por ano

36 unidades

Terreno

Próprio*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 6.150.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 540.000,00

Fonte de recurso

FNHIS
*Não há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.

Linha de Ação 02: Produção de unidades - até 3 sm
Quantidade no Horizonte Temporal do PLHIS

3.756 unidades

Quantidade mínima por ano

313 unidades

Terreno

Prefeitura*

Recursos no Horizonte Temporal do PLHIS

R$ 138.972.000,00

Recursos mínimos por ano

R$ 11.581.000,00

Fonte de recurso

FNHIS
*Há necessidade de aporte de terrenos por parte da prefeitura.
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MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO
MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO
A Linha Programática LP6, trata do Monitoramento, Avaliação e Revisão do
PLHIS, as Ações e Indicadores para realização das Metas especificadas.
Monitoramento
O Monitoramento é uma atividade gerencial contínua que deve ser
realizada durante o período de execução e operação do Plano Local de Habitação de
Interesse Social – PLHIS a ser executado pela Secretaria de Habitação.
O município realizará, sempre que possível, as Conferências Municipais
de Habitação, antecedendo a Conferência das Cidades. Portanto o mandato dos membros
do Conselho de Habitação é correspondente a este período
Avaliação
A Avaliação é um procedimento contínuo e deve informar se houve
disponibilidade de recursos por parte do governo federal e se os programas estavam
adequados a realidade do município. A questão do acesso a terra, ao lote urbanizado,
deve ser um item tratado em separado na avaliação, considerando as possibilidades de o
município, mas, sobretudo a existência de recursos do Governo Federal para atender
esse importante e fundamental item do programa.
Anualmente será feito um Relatório de todas as ações implementadas e
a justificativa das que não foram possíveis implementar. A avaliação será submetida ao
Conselho Municipal de Habitação.
Revisão
A Revisão o PLHIS deve contar ainda com revisões periódicas
preferencialmente acompanhando o PPA e também em consonância com o PlanHab que
prevê revisões nos anos 2011, 2015, 2019 e 2023. Mas pode haver revisões, parcial ou
total, fora desse período, com base nos relatórios anuais, na avaliação ou outros fatos
supervenientes como o caso do censo em 2010. A Conferência aprovou a revisão, parcial
ou total, do PLHIS para o ano de 2012, ocasião da realização do próxima Conferência de
Habitação, portanto não haverá revisão em 2011.
A Lei estabelece os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política
Municipal de Habitação - PMH, institui o Plano Local de Habitação de Interesse Social PLHIS e o Sistema de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do PLHIS, na CAPITULO V,
que transcrevemos abaixo:
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CAPÍTULO V
Do Sistema Municipal de Avaliação e Revisão do Plano Local de
Habitação de Interesse Social – PLHIS e do Cadastro Municipal.
Art. 10º. Fica criado o Sistema Municipal de Avaliação e Revisão do
Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, que integrará as informações
gerenciais e as estatísticas relacionadas com o setor habitacional.
§ 1°. O Sistema referido no caput deste artigo será implantado e
mantido pela Secretaria responsável pela Secretaria Municipal de Habitação do Município,
e:

I.

Coletará,

processará

e

disponibilizará

informações

que

permitam

monitorar a implantação do PLHIS no Município;
II.

Levantará informações dos programas disponíveis no Ministério das
Cidades para atender as metas estabelecidas no PLHIS;

III.

Acompanhará a oferta de recursos do FNHIS para atender a demanda
prevista no PLHIS;

IV.

Elaborará indicadores que permitam o acompanhamento da situação do
Município no campo da habitação, destacando, neste, a habitação de
interesse social;

V.

Executará

anualmente

relatório

com

os

ajustes

que

se

fizerem

necessários no PLHIS em função da disponibilidade de programas e
recursos ofertados pelo Ministério das Cidades;
VI.

Tornará acessível, o relatório a todos os membros do Conselho Municipal
e disponibilizara as informações a Comunidade interessada;

VII.
VIII.

Encaminhará a Câmara de Vereadores para apreciação;
Sistematizará as informações, estabelecendo novas metas, se for o
caso, para o PLHIS;

IX.

Executará outras tarefas vinculadas ao desenvolvimento e implantação
do PLHIS.
Art. 11º. O cadastro será organizado e mantido pela Prefeitura, e

conterá:
I.

Os nomes dos beneficiários finais dos projetos habitacionais de interesse
social, identificando o projeto em que esteja incluído, a localização
deste, o tipo de solução habitacional com que foram contemplados, o
valor desta, e, se for o caso, o tipo e valor do subsídio concedido;
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II.

O custo final de produção de cada solução habitacional, classificada por
tipo, e seu grau de adimplemento, bem como o valor original das
prestações ou das taxas de ocupação pagos pelos beneficiários finais,
por empreendimento;

III.

A

condição sócio-econômica das famílias contempladas em

cada

empreendimento habitacional, aferida pelos respectivos padrões de
consumo;
IV.

Outros dados que julgar necessários.
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Conclusão
A 1ª Conferência Municipal de Habitação de São José dos Pinhais
realizada nos dias 28 e 29 de outubro de 2010 cumpriu com a sua finalidade, com a
aprovação, do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS, do Município de São
José dos Pinhais – Estado do Paraná.
O município de São José dos Pinhais, ao elaborar o Plano Local de
Habitação de Interesse Social - PLHIS busca atender as famílias que mais precisam de
moradia, bem como dar melhor qualidade aquelas que hoje moram em locais sem a
infraestrutura adequada.
O município vai cumprir sua parte na medida em que o Governo Federal
for liberando os recursos estabelecidos no PLHIS.
O Plano Local de Habitação de Interesse Social tem um Horizonte
Temporal até o ano 2023, para atender todas as necessidades do município. Contudo,
para efeitos de trabalho, estamos adotando um Horizonte Operacional até o ano 2012,
quando haverá uma Revisão, parcial ou total, do Plano com a realização da 2ª
Conferência Municipal de Habitação.

São José dos Pinhais, 25 de abril de 2011.

Joacir Colaço Cantido
Secretário Municipal de Habitação

Eng. Ivo Mendes Lima
I Mendes Engenharia
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ANEXO I – REUNIÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
DO ESTATUTO DA CIDADE NO PLHIS
Matéria Vinculada no Site da Prefeitura
São José dos Pinhais, 23/04/2010 18:17
Secretários traçam estratégias para o Plano Local de Habitação de Interesse Social

Áreas de preservação ambiental e de interesse social devem ser mapeadas para evitar
ocupações irregulares
Representantes das secretarias municipais de Habitação, Meio Ambiente e Urbanismo se reuniram
nesta semana para definir estratégias que serão apresentadas na Conferência para a construção do
Plano Local de Habitação de Interesse Social. A intenção é mapear todas as áreas de proteção
ambiental, bosques, parques e as áreas de ocupação de interesse social para novos loteamentos e
também a capacidade de infraestrutura desses locais. “É importante que se faça uma consulta
pública com os agentes econômicos e o setor imobiliário para aprofundar a discussão”, disse o
secretário municipal de Urbanismo, Paulo Chiesa.
Uma preocupação levantada foram as ocupações irregulares. “Precisamos fazer um levantamento
em campo das áreas de solo úmido e submeter esses dados à avaliação do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) e do Ibama para que não haja a construção de moradias irregulares nesses terrenos.
As áreas próximas à malha viária também não são apropriadas para a habitação”, afirmou o
secretário municipal de Habitação, Joacir Colaço Cântido, que ressaltou a importância de definir o
conceito de vazios urbanos, que são as áreas sem construções não qualificadas como áreas livres
no município.
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Foto: Prefeitura
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Lista de Presença
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ANEXO II – OFICINAS I E OFICINA II
No dia 12 de maio de 2.010 a Secretaria Municipal de Habitação, com
apoio da Consultoria, realizou duas Oficinas, para discutir as Estratégias de Ação. A
primeira foi realizada no período da manhã com objetivo de discutir com os técnicos e a
segunda no período da tarde com as lideranças comunitárias.
A abertura das oficinas foi feita pelo Senhor Secretario da Habitação,
Joacir Colaço Cantido, que fez uma exposição de todo o trabalho desenvolvido até agora,
mas, sobretudo da importância desta oficina que vai definir todas as estratégias para
solucionar os problemas identificados no Diagnóstico.
Em seguida fez uso da palavra o Senhor Humberto José de Almeida
Diretor Técnico, que explanou as etapas do PLHIS, destacou a participação da
comunidade nas Oficinas Comunitárias e as ações e os programas da Secretaria de
Habitação, na seqüência falou a Senhora Livercina Xavier, coordenadora do PLHIS.
O Eng. Ivo Mendes Lima fez uma apresentação das metas do PLHIS,
expondo as metas para atendimento das necessidades identificadas no Diagnóstico.
A meta 01, destacou o Eng. é a produção de moradias para atender o
déficit quantitativo e da demanda demográfica, por meio da Linhas de ação.
A meta 02 é para atender as ocupações irregulares. A meta numero 3 é
a questão das ZEIS e do IPTU progressivo no tempo. A meta seguinte foi proposta para
apoio a autoconstrução. A meta numero 5 foi para a Capacitação dos Técnicos e da
Organização Institucional. A próxima meta tratou da questão da área rural com vistas a
questão da regularização urbanista e do saneamento ambiental.
A meta 07 tratou da questão da avaliação, revisão e monitoramento.
Considerando o Horizonte Temporal do PLHIS que é 2023, é necessário ao longo desse
tempo que haja uma Avaliação que deve ser por meio de um relatório circunstanciado
elaborado pela Secretaria Municipal de Habitação. O relatório deve ser anual e conter
todas as informações dos pontos fortes e as deficiências encontradas na implementação
do PLHIS. No caso do não atingimento das metas, o relatório deve apontar as razões com
as devidas justificativas.
Já

a

revisão

deve

contar

ainda

com

revisões

periódicas

em

correspondência aos anos de elaboração dos PPA’s: 2011, 2015, 2019 e 2023.
O monitoramento será feito pelo Conselho Municipal de Habitação que
será eleito na Conferencia de Habitação.
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FOTOS OFICINA COM A EQUIPE TÉCNICA

Fonte: Prefeitura Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal
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FOTOS OFICINA COM AS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Fonte: Prefeitura Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal

Fonte: Prefeitura Municipal
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APRESENTAÇÃO
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ANEXO III - PREFEITURA DE SJP ORGANIZA I CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

São José dos Pinhais, 18/05/2010 17:58

Foto: Sérgio Sabino
A Secretaria Municipal de Habitação de São José dos Pinhais está organizando a I Conferência Municipal de
Habitação, com realização prevista para o mês de junho. Durante seminário realizado no último dia 28 sobre o
assunto, foram apresentados os resultados obtidos nas onze oficinas comunitárias promovidas pela Secretaria
em 2009 em diversas regiões do município a fim de discutir o Plano Local de Habitação de Interesse Social
(PLHIS).
O perfil de renda dos moradores de São José dos Pinhais, o déficit habitacional do município e o número de
ocupações irregulares foram apontados pela Secretaria nas oficinas. Ao todo, foram identificadas 99 áreas de
ocupação ilegal na cidade.
PHLIS passo a passo
Após as oficinas comunitárias realizadas em 2009, o diagnóstico foi encaminhado à Caixa Econômica Federal
para sua homologação. Com essa etapa concretizada, o documento passa para a aprovação do núcleo de
acompanhamento das oficinas. A próxima medida foi a realização de discussões com vários segmentos da
sociedade, como engenheiros, técnicos, arquitetos, setor imobiliário, comércio, construtores, lideranças
comunitárias, Sanepar, Copel, Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba), Iap (Instituto
Ambiental do Paraná), Detran e Secretaria Municipal de Urbanismo.
Depois dos ajustes necessários, a Secretaria realizou o Seminário do Plano Local de Habitação de Interesse
Social, que consiste na pontuação de ações essenciais para a execução do plano. “Temos interesse em agilizar
todo o processo e atender as principais necessidades da população”, diz o secretário municipal de Habitação
Joacir Colaço Cantido.
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ANEXO IV – REUNIÃO COM PREFEITO PARA DEFINIÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
No dia 25 de agosto foi realizada reunião com o Senhor Prefeito
Municipal para discutir as Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse
Social, do Município de São José dos Pinhais.
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ANEXO V – 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
DIA: 28 e 29 / 10 / 2010
HORARIO: 18:30 HORAS
LOCAL: CAMARA DE VEREADORES
PAUTA: APROVAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE
SOCIAL – PLHIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
A 1ª Conferência Municipal de Habitação de São José dos Pinhais
cumpriu com a sua finalidade, que foi aprovar o Plano Local de Habitação de Interesse
Social – PLHIS do Município, com a seguinte programação:
Dia 28 / 10 /10
18 h – Credenciamento
18 h 30 – Coffee Break
19 h – Abertura Oficial
19 h 30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno da 1ª Conferência
20 h – Palestra Magna
21 h – Encerramento
Dia 29 / 10 /10
08 h – Credenciamento / Coffee Break
08 h 45 – Apresentação do clipe sobre o PLHIS
09 h – Estratégias de Ação
10 h 15 – Trabalho Técnico Social na Área Habitacional
10 h 30 – Trabalho em grupo
12 h – Almoço
13 h – Apresentação e Aprovação das Propostas
16 h – Encerramento / Coffee Break
Os trabalhos em grupo foram organizados segundo os Eixos Temáticos
I – Produção de Habitação de Interesse Social
II – Regularização Fundiária e Urbanística de Áreas Degradadas
III – Trabalho Técnico Social na Área da Habitação
IV – Desenvolvimento Institucional e Aplicação dos Instrumentos do
Estatuto da Cidade com vistas à Democratização do Acesso a Terra Urbanizada.

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

81

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Fotos da Conferência

Fotos da Conferência

Fotos da Conferência

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

82

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Fotos da Conferência

Fotos da Conferência

Fotos da Conferência

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

83

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

84

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

85

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

86

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

87

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

88

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

89

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

90

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

91

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

92

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

93

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

94

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

95

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

96

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

97

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Slide de Apresentação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

98

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Folder frente

Folder verso

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

99

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Cartaz

Certificado

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

100

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Crachá convidados

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

101

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Crachá delegado

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

102

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

Crachá Observadores

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

103

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Estado do Paraná

ANEXO VI – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE, SELEÇÃO E
HIERARQUIZAÇÃO DA DEMANDA E DEFINIÇÃO E PRIORIDADES EM
ÁREAS DE RISCO
RESOLUÇÃO Nº 01, de 11 de Fevereiro de 2011.
O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social no uso de
suas atribuições legais estabelecidas pela Lei Municipal nº 1.417, de 02 de outubro
de 2009, conforme deliberação da reunião ordinária realizada em 11 de fevereiro de
2011,
CONSIDERANDO, a legislação pertinente ao Programa Habitacional Minha Casa
Minha Vida – PMCMV, do Governo Federal, em especial a Lei Federal n.°
11.977/2009, o Decreto Federal n.° 6.962/2009, a Portaria Federal n° 140/2010 e a
Medida Provisória n° 514/2010.
RESOLVE:
Art. 1° - Estabelecer e ratificar critérios de elegibilidade, seleção e hierarquização da
demanda que constituirá a Listagem de Indicações à Caixa Econômica Federal CEF, para distribuição dos financiamentos de Unidades Habitacionais decorrentes
de empreendimento imobiliário construído para interesse social, incluído no
“Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV”.
Parágrafo Único - Para cada empreendimento de que trata este artigo, o Município
de São José dos Pinhais, por meio da Secretaria Municipal de Habitação, indicará à
Caixa Econômica Federal, observados os termos desta Resolução, listagem com
quantitativo equivalente ao número de unidades habitacionais disponíveis, acrescido
de 20% (vinte por cento). O acréscimo de 20% (vinte por cento) da listagem,
corresponderá à lista de reserva para a substituição dos candidatos proponentes
que, na validação da CEF, apresentarem informações incompatíveis com o PMCMV.
Art. 2° - Constituem critérios essenciais para participação como beneficiário do
Programa de que trata o artigo 1°:
I - ter capacidade civil, ser maior de 18 (dezoito) anos de idade ou emancipado;
II - ser brasileiro nato ou naturalizado ou, se estrangeiro, ser detentor de visto
permanente no País e residente do Município de São José dos Pinhais no mínimo
há 05 (cinco) anos;
III - não ser proprietário, cessionário, promitente comprador, usufrutuário de imóvel
residencial, ser ou ter sido arrendatário do Programa de Arrendamento Residencial;
IV - ter a família do inscrito, renda familiar bruta não superior a R$ 1.395,00 (um mil
trezentos e noventa e cinco reais), correspondentes a até três salários mínimos,
vigente em 26 de março de 2009;
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V – estar inscrito no Cadastro Habitacional da Secretaria Municipal de Habitação e
manter o referido cadastro atualizado;
VI - estar inscrito pelo Município no CadÚnico - Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal, com dados atualizados e que atendam aos critérios de
elegibilidade, hierarquização e seleção do PMCMV;
VII - não ter sido beneficiado anteriormente por qualquer outro Programa
Habitacional de Interesse Social, detentor de financiamento de imóvel residencial em
qualquer local do País, incluindo o financiamento para material de construção
mesmo que para uso em imóvel não próprio e nem estar inscrito no CADMUT Cadastro Nacional de Mutuários e no SIACI - Sistema de Administração de Carteiras
Imobiliárias;
VIII - não estar inscrito (restrições cadastrais) junto ao CADIN - Cadastro Informativo
de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal;
IX - não ser funcionário da Caixa Econômica Federal ou cônjuge de funcionário.
§ 1º - A comprovação de residência no Município de no mínimo 05 (cinco) anos
atrás, dar-se-á através da apresentação de um dos seguintes documentos: contas
de água, luz, telefone, correspondências bancárias, declarações de unidades
escolares e apresentação de comprovação de residência atual.
§ 2º - Entende-se por renda familiar bruta a soma do conjunto de rendimentos das
pessoas residentes no atual domicílio familiar, que contribuam para o rendimento
e/ou tenham suas despesas atendidas pela respectiva família.
Art. 3º - Atendidos os critérios gerais de que trata o artigo 2º, a lista de indicação
será dividida, em relação ao número de unidades habitacionais disponíveis no
empreendimento em tela, em duas espécies de demandas: demanda aberta e
demanda fechada.
§ 1°- DEMANDA FECHADA - 50% (cinquenta por cento) do número de Unidades
Habitacionais disponíveis destinada a DEMANDA FECHADA, assim entendidos os
agrupamentos de famílias provenientes de assentamentos irregulares que tenham
que ser relocadas em razão de atenderem a critérios nacionalmente permitidos e
adotados pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social, a saber: estar em área de risco social ou insalubre; ou, ter sido desabrigada
por motivo de risco físico ou calamidade, por estar ocupando irregularmente área de
preservação ambiental ou outros motivos justificados em projetos de regularização
fundiária.
I – A listagem referente à DEMANDA FECHADA será elaborada pela Secretaria
Municipal de Habitação, considerando as propostas aprovadas na I Conferência
Municipal de Habitação, bem como o Plano Local de Habitação de Interesse Social –
PLHIS e parecer da Defesa Civil do Município.
§ 2°- DEMANDA ABERTA - 50% (cinquenta por cento) do número de Unidades
Habitacionais disponíveis destinados a DEMANDA ABERTA, assim entendida como
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o conjunto de proponentes interessados em projetos imobiliários de interesse social,
regularmente inscritos na forma do artigo 2º desta Resolução.
I – A listagem referente à DEMANDA ABERTA será elaborada pela Secretaria
Municipal de Habitação, considerando o seguinte agrupamento:
a) GRUPO ESPECIAL IDOSOS: 3% (três por cento) desta parte da listagem serão
destinadas prioritariamente a proponentes inscritos que sejam idosos, assim
considerados os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, nos termos da Lei Federal
nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
b) GRUPO ESPECIAL PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 3% (três por cento) desta
parte da listagem serão destinadas prioritariamente a proponentes inscritos que
sejam ou tenham sob sua dependência legal pessoa com deficiência.
c) GRUPO I: 94% (noventa e quatro por cento) das vagas remanescentes nesta
parte da listagem serão destinadas, de acordo com o Cadastro Habitacional da
Secretaria Municipal de Habitação de Proponentes de Projetos Habitacionais,
prioritariamente, a proponentes inscritos que atendam no mínimo 02 (dois) dos
seguintes critérios:
1. Critérios Nacionais do PMCMV:
1.1. famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou
insalubres;
1.2. famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar.
2. Critérios locais definidos pelo Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social:
2.1 famílias com dependentes menores de 18 (dezoito) anos;
2.2 famílias que moram em imóvel alugado – com ônus excessivo relativo a aluguel
de 30% por cento da renda familiar ou com renda per capta inferior a meio salário
mínimo vigente na data da seleção e que não residam em área de risco.
Art. 4° - Sob nenhuma hipótese poderá ser considerado na constituição das
demandas, nos termos do PMCMV, critérios ligados a categorias profissionais ou a
orientações político-partidárias, assim como de antiguidade de inscrição anterior a
26 de março de 2009 - data de publicação no Diário Oficial da União da Medida
Provisória n.° 259/2009.
Art. 5° - São consideradas áreas de risco aquelas que apresentam risco geológico
ou de insalubridade, tais como, erosão, solapamento, queda e rolamento de blocos
de rocha, eventos de inundação, taludes, barrancos, áreas declivosas, encostas
sujeitas a desmoronamento e lixões, áreas contaminadas ou poluídas, bem como,
outras assim definidas pela Defesa Civil.
Art. 6° - Entende-se por mulher chefe de família para fins de atendimento ao critério
nacional do PMCMV as proponentes do sexo feminino, responsável pela unidade
familiar onde inexistir integrante do sexo masculino cônjuge, companheiro ou
convivente domiciliar maior e que contribua com a renda familiar bruta na proporção
superior a 30% (trinta por cento).
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Art. 7º - Entende-se por imóvel alugado aquele onde o proponente para utilizá-lo
como residência pague como contrapartida aluguel mediante contrato de locação,
não incluindo, portanto, imóveis cedidos ou correlatos.
Art. 8º - A Secretaria Municipal de Habitação deverá publicar em diário oficial do
Município a relação dos candidatos aprovados pela CEF, que serão beneficiadas
pelo Programa MCMV.
Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JOACIR COLAÇO CANTIDO
Presidente do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social
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