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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento refere-se à Etapa III –Estratégias de Ação, parte integrante da elaboração do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) do município de Colombo – PR, conforme ata de registro de preços nº 

052/2011, firmando entre a Prefeitura Municipal de Colombo e a empresa de consultoria ECOTÉCNICA 

TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA., e com o termo de referência municipal.  

 Capítulo 1 – Introdução: traz uma abordagem geral do trabalho e principalmente sobre a importância 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS); 

 Capítulo 2 – Processo Metodológico: aborda as diretrizes para direcionar as ações do plano e os 

objetivos que traduzem os resultados que se pretende alcançar. O capítulo apresenta ainda as ações 

predecessoras, que compõem as ações que antecipam a execução dos programas definidos, 

indispensáveis para que a redução do déficit seja efetivada; 

 Capítulo 3 – Síntese do Diagnóstico: Apresenta os principais resultados apresentados na etapa de 

diagnóstico, síntese do déficit quantitativo e qualitativo no município de Colombo; 

 Capítulo 4 – Priorização das Intervenções: Define de acordo com os setores definidos para o 

município, as porções a serem priorizadas pelos programas; 

 Capítulo 5 – Programas: define os programas propostos para solucionar as necessidades 

habitacionais levantadas no diagnóstico; 

 Capítulo 6 – Metas e Indicadores: correspondem ao quantitativo ofertado por programa em 

determinado período de tempo e os indicadores devem ser capazes de medir o desempenho dos 

programas, sendo coerentes com os objetivos; 

 Capítulo 7 – Recursos e Investimentos: determina os recursos necessários para execução das ações 

predecessoras e programas proposto, considerando a capacidade de pagamento, a demanda e o 

endividamento local; 

 Capítulo 8 – Fontes de Financiamento: levanta as fontes de financiamento em âmbito federal, 

estadual e municipal; 

 Capítulo 9 – Considerações Finais: resume os principais procedimentos necessários para a 

elaboração da versão final do PLHIS de Colombo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 As complexidades das questões habitacionais de um município envolvem inter-relações sociais, 

econômicas, culturais e políticas, com uma dinâmica que muitas vezes extrapola a capacidade do poder público 

municipal em controlar e solucionar efetivamente os problemas habitacionais existentes. Considerando as 

mudanças no quadro institucional no país, o contexto aponta para a progressiva responsabilização dos 

municípios pela elaboração de políticas como a urbana e a habitacional. 

No ano de 2001, constituiu-se o Estatuto da Cidade - Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001 

(BRASIL, 2001), importante instrumento que regulamenta o capítulo de política urbana presente na Constituição 

Federal, apresentando como inovações a normatização e indução de formas de ocupação do solo, maior 

participação da população em todo o processo para que ocorra de forma democrática, e ampliação das 

possibilidades de regularização das posses urbanas.  

 Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades e recentemente o Sistema Nacional de Habitação (SNH), 

que se propõem articular as ações e recursos humanos em compromisso a enfrentar o problema habitacional, 

estando dentro do âmbito desse sistema, o Fundo Nacional de Interesse Social (FNHIS), cujo objetivo é 

centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social (SNHIS), destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à 

população de menor renda.” - Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 (BRASIL, 2005). Para aderirem ao 

SNH e terem acesso ao fundo, os municípios precisam criar e aprimorar seu quadro normativo tendo como 

referência o Estatuto da Cidade e seus instrumentos, em concordância com as diretrizes estabelecidas pelo 

Plano Diretor, através do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS).  

 A legislação garante ao cidadão a função social da propriedade, em especial da propriedade urbana, o 

direito à cidade sustentável, a moradia digna com acesso a terra urbana, direito ao transporte e aos serviços 

públicos, o direito à infraestrutura urbana, ao trabalho, ao lazer e a cultura.  

 O município de Colombo por meio de sua Lei Orgânica (COLOMBO, 2005) discorre a respeito da 

Política Habitacional do município, que deve estar integrada a do Estado e União, visando solucionar a carência 

habitacional, promovendo oferta de lotes urbanizados; estimular e incentivar a formação de cooperativas 

populares de habitação; priorização das famílias carentes residentes no município há pelo menos 2 anos; 

formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e autoconstrução; construção de moradias dentro 

dos padrões de segurança, saúde e higiene. Reforça ainda que na construção de casas populares, deverá ser 

observada a proporcionalidade da área de construção em relação ao número de pessoas que a habitarão. 

 O Município ainda conta com a Lei nº 626/1997 (COLOMBO, 1997) cria o Fundo Municipal de 

Habitação (FMH) sendo a Comissão Gestora do Fundo Municipal de Habitação nomeada pela Portaria nº 

594/2013 (COLOMBO, 2013). 
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 Para tanto, o Município de Colombo irá implementar seu Plano Local de Habitação de Interesse Social, 

cujo resultado são as Estratégias de Ação, composto por diretrizes, estratégias e linhas de ação que atendem ás 

necessidades da habitação de interesse social, subsidiadas pelos dados apresentados no diagnóstico 

habitacional realizado.  



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_PRELIMINAR 

 

 3 
 

 

2 PROCESSO METODOLÓGICO 

A metodologia de elaboração deste Produto III – Estratégias de Ação baseou-se nas informações obtidas 

em etapas anteriores, principalmente no conteúdo da Etapa II – Diagnóstico Habitacional e do processo 

participativo, onde o panorama habitacional do município de Colombo foi exposto e foram apontadas suas 

principais questões. Desta forma foram definidas as diretrizes necessárias para atingir os objetivos almejados 

para o PLHIS. Os objetivos correspondem aos cenários que se quer alcançar como resposta aos problemas 

diagnosticados e que devem prever resultados quantificáveis e compreensíveis a toda a população. 

 Denominam-se aqui as ações predecessoras, aquelas que visam preparar o município a executar as 

linhas programáticas, baseadas no Plano Nacional de Habitação (PlanHab). Cada linha é formada pelos 

Programas Habitacionais.  

A figura a seguir esquematiza a metodologia de elaboração da etapa das estratégias de ação, a partir 

das problemáticas identificadas no Diagnóstico Habitacional.   

FIGURA 1: ESQUEMA DA DEFINIÇÃO DOS PROGRAMAS 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

 

2.1 As Diretrizes 

Para o SNH, as diretrizes são orientações gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS, 

levando-se em consideração a Política Nacional da Habitação, a política habitacional local, o Plano Diretor, os 

eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e urbana e os princípios democráticos de 

participação social. 

Considerando o pressuposto, as diretrizes para a Política Municipal de Habitação de Interesse Social de 

Colombo são: 

 Definir e adotar mecanismos de subsídios financeiros, potencializando e ampliando as fontes de 

recursos existentes e futuros concedidos com a finalidade de complementar a capacidade de 
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pagamento para o acesso à moradia para famílias de baixa renda, urbanização e regularização de 

assentamentos precários, buscando eliminar o déficit quantitativo e qualitativo; 

 Estimular novos agentes financeiros, promotores e técnicos (estatais, mistos, não-

governamentais), cooperativas, otimizando a alocação de subsídios para garantir a sustentabilidade 

do PLHIS de Colombo;  

 Estabelecer contrapartidas físicas ou financeiras aos beneficiários, a fim de garantir o equilíbrio 

físico-financeiro da Política de Habitação de Colombo; 

 Criar programas que atendam à população considerando sua diversidade de organização, 

situação física e econômica, buscando tipologias de habitação visando o atendimento à todos, 

garantindo assim, a sustentabilidade social; 

 Incentivar a regularização efetiva ao acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades e em 

momento da revisão do Plano Diretor Municipal através da flexibilização de parâmetros de uso e 

ocupação em áreas fora das Áreas de Interesse Social – AIS, visando empreendimentos de interesse 

social, de forma a facilitar a aprovação de projetos públicos e privados, quando necessário; 

 Incentivar o uso de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas ou subutilizadas, inseridas na 

malha urbana, priorizando a utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação 

de projetos habitacionais de interesse social; 

 Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação de indicadores de impacto social das 

políticas, planos e programas, estabelecendo metas e prazos, em função das linhas de financiamento e 

programas de provisão, urbanização e modernização da produção habitacional de acordo com as 

prioridades locais e déficit municipal; 

 Viabilizar o processo de aquisição de terras pelo poder público municipal. A viabilização do 

acesso à terra é fundamental para a redução das necessidades habitacionais, visto que a formação do 

preço da terra e sua localização na malha urbana se dão em um mercado baseado na escassez e na 

especulação imobiliária, exigindo a intervenção do poder público. Assim, a Prefeitura Municipal deve 

efetuar estratégias de aquisição de terras, como por exemplo: verificar as melhores oportunidades de 

terras, investir na implantação de infraestrutura para posterior venda dos lotes urbanizados aos grandes 

empresários e interessados, entre outros. Desta forma, estabelece-se a capitalização do FMHIS, além 

de estocar áreas para futuros recursos federais e estaduais de produção de moradias. A compra, 

permuta, transferência do direito de construir, potencial construtivo, compulsoriedade do uso do solo e a 

desapropriação por interesse social são alternativas para a formação do Estoque de Terras.   

 Buscar recursos para compra de imóveis, a fim de favorecer a produção de moradias diversificadas, 

ampliando o estoque de terras e moradias; 
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 Garantir a execução de trabalho social, visando à melhoria da qualidade de vida e integração social 

das famílias beneficiárias, de forma a complementar as obras e serviços. 

 Promover a articulação e estimular a participação de todos os atores da sociedade (instituições 

públicas e privadas), e sociedade civil organizada, na formulação e no acompanhamento da 

implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social; 

 Organizar o cadastro habitacional existente, como ferramenta que visa facilitar o gerenciamento das 

famílias a serem beneficiados, o controle da entrega de moradias e o acompanhamento de planos e 

programas voltados à população de interesse social; 

 Rentabilizar o Fundo Municipal de Habitação, de acordo com as diretrizes do PLHIS e os 

instrumentos definidos no Plano Diretor, a fim de induzir a urbanização, regularização, construção de 

novas moradias e gerar receitas e efetivar o controle e canalização desses recursos para o FMHIS; 

 Intensificar programas de educação ambiental tanto na área urbana como rural, com campanhas 

educativas explicando a importância da preservação de áreas próximas aos rios, e fazendo com que os 

próprios moradores cuidem dos espaços verdes e rios. 

 Monitorar e intensificar a fiscalização das áreas para evitar novas ocupações indevidas, para que 

os programas habitacionais tenham continuidade e bons resultados, sendo necessária uma equipe 

municipal para realizar o monitoramento e fiscalização a fim de evitar novas ocupações irregulares, 

principalmente em áreas de preservação permanente e áreas de risco de inundação e 

desabamento/deslizamento, contribuindo para que o resultado das ações do PLHIS seja efetivado. 

 Priorizar a retirada de famílias localizadas em áreas de risco de inundação ou situação de risco. 

Verificaram-se no município diversas situações emergenciais em que a inadequação dos domicílios 

atrelada ao risco iminente de inundação configura-se em situações que afetam a segurança das 

famílias, carecendo, portanto, receber intervenções prioritárias. 

 

2.2 Os Objetivos 

Os objetivos expressam os resultados que se pretende alcançar a partir da situação que deve ser modificada 

através das ações que serão elencadas em capítulo específico a seguir. Devem ser expressos de modo conciso, 

evitando a generalidade, focando na solução da problemática analisada na Etapa II – Diagnóstico, quais sejam: 

 Realocação de famílias assentadas em áreas de preservação permanente e áreas de risco, 

recuperando sua qualidade ambiental e proporcionando maior segurança às famílias; 

 Busca de recursos para a reforma de moradias existentes em situação de precariedade parcial;  

 Procura de recursos para a construção de novas unidades habitacionais; 
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 Ampliação da oferta de subsídios públicos e incentivos fiscais para a realocação de famílias, 

regularização fundiária, melhorias habitacionais e construção de novas moradias; 

 Redução do índice de necessidades habitacionais, compreendendo a produção de novas moradias e 

lotes urbanizados e melhorias nas habitações no município de Colombo; 

 Revitalização de áreas de alagamento e inundação dos rios; 

 Regularização fundiária de áreas de modo que as famílias permaneçam nos locais sempre que possível 

ou que sejam realocadas para áreas próximas da atual moradia; 

 Urbanização das áreas de intervenção, qualificando essas áreas e as integrando à cidade; 

 Cumprimento do direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de 

habitação de interesse social às famílias de baixa renda, normatizado pela Lei Federal nº 11.888/2008; 

 Cumprimento das questões estabelecidas pelo PLHIS de Colombo. 

2.3 As Ações Predecessoras 

Para que o PLHIS se obtenha êxito nos objetivos almejados, são necessárias que algumas ações 

condicionantes para a execução do PLHIS de Colombo. As atividades devem anteceder os Programas 

Habitacionais para impulsionar a execução na íntegra do PLHIS de Colombo, com intuito de angariar recursos 

como (i) a implementação do Fundo Municipal de Habitação e respectivo Conselho; (ii) atualização e 

recadastramento habitacional de forma eficaz, (iii) formação de estoque de áreas, a fim de facilitar o acesso à 

recursos federais e estaduais para provisão habitacional; (iv) operacionalização da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação; (v) utilização de instrumentos da Política Urbana previstos no Estatuto da 

Cidade. 

2.3.1 Adaptações junto ao Fundo Municipal de Habitação 

A criação do Fundo Municipal de Habitação, de sua Comissão Gestora, bem como a elaboração do PLHIS são 

fatores condicionantes para a integração do município junto ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social – SNHIS e para posteriores aplicações de recursos. 

Segundo o Instituto Pólis (2002), “tanto a formação do Conselho quanto a do Fundo fazem parte da 

descentralização e transparência dos procedimentos e processos decisórios municipais, a fim de permitir o 

acompanhamento de suas ações pela sociedade e estabelecer uma nova forma de gestão”.  

O Fundo Municipal de Habitação - FMH de Colombo foi regulamentado através da Lei 626/1997, objetivando 

“custear, com os recursos instituídos nesta Lei, programas habitacionais de natureza social no município de 

Colombo.”. A Portaria nº 041/2013 nomeou a Comissão Gestora do FMH. 
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2.3.1.1 Fundo Municipal de Habitação (FMH) 

Conforme o Artigo 2º da supracitada lei estabelece as fontes de recursos do FMH: 

I- Dotações orçamentárias ou subvenções, assim configuradas no orçamento da 
Prefeitura do Município de Colombo, inclusive aquelas oriundas de transferências do 
Estado e da União; 

II- Receitas advindas do pagamento de prestação por parte dos mutuários beneficiados 
pelos programas desenvolvidos com recursos do FMH; 

III- Receitas de convênio, acordos e outros ajustes firmados, visando atender os objetivos 
do FMH; 

IV- Receitas advindas da alienação de todo e qualquer bem que tenha sido destinado à 
formação da FMH; 

V- Receitas advindas da alienação de excessos de terrenos e remanescentes de áreas 
inaproveitáveis; 

VI- Quaisquer outras receitas eventuais que forem vinculadas aos seus objetivos. 

 

Sendo estabelecida na mesma lei a impossibilidade de comercialização do imóvel antes da quitação do mesmo 

junto ao FMH, ou em casos de venda sem quitação, o mutuário tem o prazo de 06 meses para a regularização 

da situação do imóvel. Caso não ocorra a regularização na data prevista, o FMH poderá reaver o imóvel e cedê-

lo ao próximo habilitado. 

 

Para a eficácia do FMH de Colombo e geração de recursos, algumas ações são necessárias, como podem ser 

vistas na sequência. 

 

2.3.1.2 Atividades específicas 

As atividades específicas para o funcionamento do FMH de Colombo são: 

1) A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação deverá ser responsável por concentrar 

os recursos da área de habitação de forma vinculada aos diversos Programas Habitacionais, devendo 

dispor de, pelo menos, 01 técnico1 para gerir o Fundo e administrar financiamentos; 

2) Adquirir computadores e softwares de gerenciamento financeiro e patrimonial (para análise, controle, 

geração de boletos, entre outros); 

3) Capacitar os membros da equipe, inclusive com o uso do sistema adquirido de gestão financeira; 

4) Penalizar através de notificação, embargo, confisco, multa a inadimplência do beneficiário, buscando 

trabalhar com recuperação parcial dos investimentos, dando assim rotatividade e a retroalimentação dos 

recursos do Fundo. 

 

                                                           

1 Sugere-se que o profissional seja da área administrativa ou financeira. 
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2.3.1.3 Recursos 

A implementação de recursos do FMH existente é essencial para o desenvolvimento dos programas 

habitacionais definidos no PLHIS. Além dos recursos diretos do Fundo, sugere-se parceria entre os programas 

Estaduais e Federais, permitindo que os recursos do Fundo sejam utilizados não apenas no desenvolvimento de 

programas da própria municipalidade, mas também em projetos habitacionais dos domínios de governo, 

potencializando os recursos escassos e empregados de modo pulverizado pelas várias esferas governamentais.  

A Tabela 1 faz um demonstrativo dos custos para a implementação do Fundo. 

TABELA 1: RECURSOS PARA AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  

Atividades específicas Custos (R$)  

1) A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação deverá ser responsável 
por concentrar os recursos da área de habitação de forma vinculada aos diversos 
programas habitacionais, deverá dispor de 01 técnico para gerir o fundo e administrar 
financiamentos 

24.000,00/ano(1) 

2) Adquirir computadores e softwares de gerenciamento financeiro e patrimonial (para 
análise, controle, geração de boletos, entre outros) 

35.000,00 

3) Capacitar os membros da equipe do Conselho, inclusive com o uso do sistema adquirido 
de gestão financeira 

3.875,00/ano(2) 

4) Penalizar através de notificação, embargo, confisco, multa a inadimplência do 
beneficiário, buscando trabalhar com recuperação parcial dos investimentos, dando 
assim rotatividade e a retroalimentação dos recursos do fundo 

- 

TOTAL  313.750,00(3) 

(1) Considerou-se aproximadamente 640 horas técnicas de um profissional (valor hora técnica conforme Anexo 2). 

(2) Considerou-se 50 horas técnicas e material para a realização da atividade. 

(3) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos. 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

 

2.3.1.4 Comissão Gestora do Fundo Municipal de Habitação 

A Comissão Gestora do FMH, nomeado pela Portaria nº 041/2013, que possui papel administrativo, contando 

com 05 membros titulares (contando o Presidente e Vice Presidente) conselheiros e seus respectivos suplentes. 

Segue a lista dos atuais membros. 

 

Membros Titulares Membros Suplentes 

Presidente: Tânia Mara Tosin Luiz Gilberto Pavin 

Vice-Presidente: Silmara Maruska Angelo Betinardi 

1º Secretário: Jumara Adriana P. de Almeida Marcio Strapasson 

2º Secretário: Alessandra Silva Adriano Luiz Ferreira Muraro 
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3º Secretário: Maria da Silva Souza João Maria Rodrigues 

Fonte: COLOMBO, 2013 

 

Entre as diversas atribuições deste Conselho, caberá a estes membros: promover ampla publicidade 

das informações e critérios de acesso aos programas, às modalidades de acesso à moradia, informar os critérios 

de atendimento do cadastro habitacional, cumprir as metas anuais de atendimento habitacional, avisar quais são 

os recursos previstos e aplicados em áreas objeto de intervenção, os números e valores dos benefícios e dos 

financiamentos e subsídios concedidos às áreas objeto de intervenção, de modo à permitir o acompanhamento e 

fiscalização pela sociedade.  

 

2.3.2 Atualização e Recadastramento do Cadastro Habitacional 

O cadastro habitacional é de fundamental importância na garantia da efetividade dos programas 

habitacionais e ao configurar segurança no funcionamento do banco de dados das famílias inscritas da área 

urbana e área rural. Deve funcionar de maneira sistematizada, que possibilite o cruzamento de dados e 

informações com demais setores da administração pública, como: saúde, educação, assistência social, dentre 

outros. Este suporte poderá ser positivo no levantamento de informações de moradias em áreas de risco, com 

existência de idosos e deficientes, dentre outros, além de verificar o quantitativo de famílias a serem 

contempladas, quando da disponibilidade de recursos advindos do Governo ou iniciativa privada.  

Atualmente o cadastro habitacional existente já é informatizado, mas apresenta problemas com relação 

à operação do mesmo, atualização das informações, cadastros sobrepostos e situações de permanência de 

famílias já contempladas por algum programa habitacional na lista com cadastros ativos. O cadastro deve 

abranger todo o município de Colombo, estabelecendo uma ordem para atendimentos prioritários segundo 

critérios pré-estabelecidos. 

Sabe-se que foi realizado um ultimo cadastro referente ao Programa Minha Casa Minha Vida, onde 

foram contabilizadas cerca de 10.000 inscrições, envolvendo não apenas famílias de baixa renda, mas também 

aquelas famílias que recebem mais de 03 salários mínimos. Este cadastro pode ser um ponto de partida para o 

recadastramento, sendo necessário que a Prefeitura disponibilize pessoal e capacite-os a fim de que saibam 

manusear o sistema para que o gerenciamento do cadastro seja eficaz, direcionando os benefícios para as 

famílias que atendamos requisitos mínimos para cada programa. Além dos requisitos mínimos, o responsável 

pelo controle do cadastro deverá observar os critérios de prioridade para obtenção de novas habitações, a ser 

especificado no item seguinte. 

 O Cadúnico poderá ser um cadastro de apoio ao cadastro habitacional, que continuaria sob 

responsabilidade da Secretaria de Ação Social e Trabalho, que funcionará como uma fonte de dados auxiliares e 
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de suporte ao setor habitacional. É preciso, no entanto, promover a constante atualização deste cadastro, pois a 

falta do mesmo pode acarretar em suspensão da inscrição. 

 Em momento da reorganização dos cadastros habitacionais já realizados, é preciso analisar os casos 

em que o inscrito já foi contemplado por programa habitacional, excluir duplicidades e ordenar conforme os 

critérios definidos a seguir.  

As famílias devem ser comunicadas, por meio de edital de publicação, jornal, rádio, site da prefeitura, 

para que efetuem ou atualizem seus dados cadastrais, informando os dados pessoais, gerais, do imóvel e as 

necessidades habitacionais aliados ao cadastro imobiliário, em fase de elaboração. 

 

2.3.2.1 Critérios de Atendimento 

Conjuntamente com um sistema de cadastro habitacional, deverão ser estabelecidos critérios para a ordenação 

do atendimento dos Programas Habitacionais. Hoje o município, não possui total controle da ordem dos 

cadastrados e não apresenta critérios claros de contemplação.  

Prioritariamente, deverá ser seguida a ordem cronológica da fila de inscrições, com algumas especificidades. 

Caso o primeiro da fila não se enquadre no programa ofertado ou não queira ser atendido naquele momento 

segue-se para o segundo e assim por diante, sem que o primeiro perca o lugar. À medida que houver outros 

programas, o cidadão deverá ser acionado/consultado novamente.  

As situações emergenciais, como aqueles acometidos por catástrofes decorrentes de fenômenos naturais 

(alagamento, deslizamento de terras, vendaval, chuva de granizo) e/ou acidentes (incêndio), entre outros, serão 

considerados exceção, devendo ser priorizados. Aqueles que necessitarem de auxílio deverão ser amparados 

prontamente pelo poder público através de seu Plano de Contingência para o atendimento emergencial, porém, 

por tempo determinado, onde a moradia ou abrigo “cedido temporariamente” seja devolvido ao município para 

atendimentos futuros e assim por diante, de acordo com fiscalização da assistência social municipal. Essa 

família poderá normalmente fazer parte do cadastro e ser atendida como os demais, uma vez que o abrigo é 

temporário. 

Haverá também exceção para casos prioritários, desde que se enquadrem em critérios específicos, como 

elencado abaixo. No momento da seleção das famílias haverá a necessidade primordial de verificar quais se 

enquadram em um dos critérios, que automaticamente serão os primeiros a serem acionados para atendimento 

(desde que preencham todos os requisitos). Caso não haja número suficiente de beneficiários ou que os 

mesmos não aceitem determinado Programa, volta-se para a fila principal por ordem de inscrição. 

Dessa forma, o presente PLHIS de Colombo estabelece como critérios de atendimento os seguintes: 

 Ordem cronológica de inscrição; 

 Proporção de 3% para famílias com idosos (conforme o Estatuto do Idoso); 



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_PRELIMINAR 

 

 11 
 

 

 Proporção de 3% para famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais (deficiências físicas 

e/ou mentais); 

 Proporção de 50% para mulheres chefe de família; 

Os casos particulares de ocupações em APP (margens de rios) ou famílias que habitam as áreas de inundação 

haverá um programa específico para realocação de famílias, no qual constará que as realocações deverão 

ocorrer por área de intervenção, todos de uma só vez, evitando que quando uma família sair outra se instale em 

seguida no mesmo local. Após a retirada dos ocupantes das margens dos rios há a necessidade de recuperação 

da área e fiscalização constante pelo por público, para evitar novas ocupações, cujos detalhamentos estão 

adiante em programa específico. 

A fim de melhor visualizar como acontece o atendimento da fila dos inscritos no cadastro municipal de habitação, 

a Figura 2 ilustra a situação do atendimento de 50 famílias em programa de interesse social, onde 3% idosos (2 

unidades) e 3% portadores de necessidades especiais (deficiências físicas e mentais). Lembrando que além de 

preencherem estes requisitos, também se enquadram nos demais critérios indicados acima.  

FIGURA 2: ESQUEMA DA FILA DE ATENDIMENTO DOS INSCRITOS NO CADASTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
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Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

 

2.3.2.2 Atividades específicas 

1) Capacitar um funcionário responsável pelo cadastro; 

2) Criar e estruturar um sistema integrado, possibilitando o uso das informações das fichas interligado com 

o mapeamento (sistema de informação geográfica) do município; 

3) Realizar o chamamento, por etapas (setor ou bairro), para o recadastramento, divulgando os 

documentos necessários para cadastro e esclarecendo o motivo do cadastro; 

4) Divulgar como deve se proceder à atualização do cadastro habitacional às famílias cadastradas 

(período e documentação necessária); 
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5) Realizar reuniões com as famílias potenciais, quando algum programa acionar a lista do cadastro 

habitacional, com o objetivo de informar e confirmar o interesse da família de estar ingressando no 

programa pertinente; 

6) Atualizar o cadastro periodicamente (ano a ano). 

 

2.3.2.3 Recursos 

O gerenciamento deste sistema deve ser constante, de forma a facilitar a visualização da problemática 

habitacional (perfil, necessidade dos mutuários) para angariar recursos direcionados.  

A Tabela 2 seguir mostra a estimativa para elaborar o cadastro de acordo com as ações necessárias, conforme 

descrito acima. 

 

TABELA 2: RECURSOS PARA A ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO HABITACIONAL 

ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMENTO HABITACIONAL 

Atividades específicas Custos (R$)  

1) Capacitar o funcionário responsável pelo cadastro 3.000,00/ano (1) 

2) Criar e estruturar um sistema integrado, possibilitando o uso das informações das fichas 
com o sistema de georreferenciamento do município. 

20.000,00(2) 

3) Realizar o chamamento, por etapas (setor ou bairro), para o cadastramento. Divulgando 
os documentos necessários para cadastro e esclarecendo o motivo do cadastro 

6.000,00/ano(3) 

4) Divulgar como deve se proceder a atualização do cadastro habitacional às famílias 
cadastradas (período e documentação necessária) 

8.000,00/ano (3) 

5) Realizar reuniões com as famílias potenciais, quando algum programa acionar a listagem 
dos cadastros, com o objetivo de informar e confirmar o interesse da família de estar 
ingressando no programa pertinente 

8.000,00/ano(4) 

6) Atualizar o cadastro sempre que necessário 15.000,00/ano(5) 

TOTAL  420.000,00(6) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1) Considerou-se 80 horas técnicas para capacitação (valor hora técnica conforme Anexo 2). 

(2) Estimou-se o valor para a definição e estruturação de programa. 

(3) Referente à veiculação em rádios, jornais, carros de som, entre outros. 

(4) Considerou-se 80 horas técnicas de dois técnicos e material para realização da atividade. Valor da hora técnica conforme especificado no Anexo 2. 

(5) Considerou-se aproximadamente 400 horas técnicas de profissional (valor hora técnica conforme Anexo 2). 

(6) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos   

 

2.3.3 Viabilização para Produção de Lotes 

O processo para a promoção de disponibilidade de áreas e lotes que sejam destinados aos programas 

habitacionais só é possível através da reserva e disponibilidade de áreas públicas. Deverão ainda ser 

estabelecidas parecerias com o setor privado, utilização de recursos internos do FMH e instrumentos da Política 

Urbana que promova a aquisição de áreas para estoque e posterior implementação de programas habitacionais 

no município.  
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A Prefeitura Municipal poderá utilizar os seguintes instrumentos urbanísticos, definidos no Estatuto da Cidade, a 

fim de disponibilizar terras para produzir moradias: 

 

Obtenção de lotes urbanizados Criação não onerosa de lotes de interesse social 

Parcelamento, edificação ou utilização compulsória; 

Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo no 

Tempo; 

Desapropriação com títulos da divida pública para fins 

de Reforma Urbana; 

Direito de Preempção. 

 

Zonas Especiais de Interesse Social; 

Transferência do Direito de Construir; 

Operações Urbanas Consorciadas. 

 

É importante que a Prefeitura realize implemente ações para aumentar e reforçar a equipe municipal, para isso é 

necessário que sejam nomeados profissionais nas áreas de arquitetura e engenharia, exclusivos para a área 

habitacional, os quais deverão auxiliar na procura de novas áreas passíveis de compra pelo Poder Público (com 

custo acessível), a fim de estocar lotes vazios visando a construção de novas moradias para um horizonte de 10 

anos ou mais, formando, assim, o estoque de áreas. 

 

2.3.3.1 Atividades específicas 

Para a viabilização dos programas de produção de novas moradias serão necessárias ações para estocar áreas, 

para isto é imprescindível: 

1) Acompanhar a dinâmica imobiliária2; 

2) Estabelecer convênios com os cartórios de registro de imóveis (acordo de cooperação), com o objetivo de 

trocar informações para que o processo tenha maior agilidade e segurança; 

3) Inventariar os lotes de modo informatizado, controlando as entradas e saídas, e buscar parcerias e 

doações; 

4) Firmar parcerias com o Governo Federal, Estadual e com a iniciativa privada para obtenção de recursos 

para aquisição de lotes, os quais deverão ser alocados no FMH; 

                                                           

2 Sugere-se que, inicialmente, com a utilização de SIG (Sistema de Informações Georreferenciadas), o município inicie o cadastro técnico, e assim 
organizando informações como Censo Demográfico, IPTU, ITBI, ISS, de Licenças e Habite-se de Construções, terá um panorama amplo e concreto de 
como a cidade vem sendo construída e as modificações em seu "estoque imobiliário", face ao desenvolvimento da cidade e aquecimento do mercado 
imobiliário. É importante que num segundo momento, essas informações venham a ser cruzadas com informações socioeconômicas para um mapeamento 
mais preciso com relação às dinâmicas sociais e de mercado. 
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5) Angariar parcerias com empresas particulares para produção de habitações de interesse social, 

orientando os empreendedores na escolha de áreas potenciais a serem construídas, auxiliando a 

Prefeitura na redução do déficit habitacional. 

 

2.3.3.2 Recursos 

Para o município de Colombo, a criação do estoque de áreas é estratégica, pois cria possibilidades de atender à 

produção habitacional futura, principalmente as de interesse social. A disponibilidade de áreas pelo órgão 

público promove o desenvolvimento dos programas habitacionais, os quais, em sua grande maioria, necessitam 

de lotes urbanizados como contrapartida municipal.  

 

TABELA 3: RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE ESTOQUE DE ÁREAS 

FORMAÇÃO DE ESTOQUE DE ÁREAS 

Atividades específicas Custos (R$)  

1) Acompanhar a dinâmica imobiliária - 

2) Estabelecer convênios com os cartórios de registro de imóveis (acordo de cooperação), 
com o objetivo de trocar informações para que o processo tenha mais agilidade e 
segurança 

- 

3) Inventariar os lotes de forma informatizada, controlando as entradas e saídas, e buscar 
parcerias e doações 

2.000,00/ano(1) 

4) Firmar parcerias com o Governo Federal, Estadual e com a iniciativa privada para 
obtenção de recursos para aquisição de lotes, os quais deverão ser alocados no FMH 

- 

5) Angariar parcerias com particulares para produção de habitações de interesse social, 
orientando os empreendedores com relação às áreas potenciais a serem construídas, 
auxiliando a Prefeitura na redução do déficit habitacional. 

- 

TOTAL  20.000,00(2) 

(1) Consideraram-se aproximadamente 53 horas técnicas por ano de um profissional (valor da hora técnica conforme Anexo 2). 

(2) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos.   

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

 

 

2.3.4 Revisão da estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação terá função importante para a implementação 

das ações definidas no PLHIS. Para tal, deverá apresentar equipe e estrutura suficientes para suas atribuições.  

 

2.3.4.1 Atividades específicas 

Inicialmente, a fim de operacionalizar as atividades inerentes à esta Secretaria, sugere-se que o quadro de 

profissionais seja composto por: engenheiro civil, arquiteto urbanista, advogado e assistente social, os quais 

deverão ser exclusivamente responsáveis da aplicabilidade do PLHIS, controlando o cadastro habitacional, a 

aquisição de áreas, o levantamento de matrículas e demais documentos pertinentes à regularização fundiária 



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_PRELIMINAR 

 

 16 
 

 

das áreas indicadas, projetos de loteamentos, levantamento de recursos para execução dos programas, dentre 

outras atribuições. 

É de interesse de todo o município que haja sinergia entre a referida Secretaria e seus departamentos, 

especialmente com a Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 

Municipal de Planejamento, e com a Secretaria Municipal da Fazenda (Departamento de Cadastro e Tributação).  

 

2.3.4.2 Recursos 

Os recursos que o Município deverá disponibilizar para a operacionalização da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação estão descritos na Tabela 4. 

 

TABELA 4: RECURSOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

OPERACIONALIZAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO 

Atividades específicas Custos (R$)  

1) Adquirir equipamentos e softwares para complementação da infraestrutura técnica e 
tecnológica da Prefeitura 

20.000,00(1) 

2) Manutenção de equipamentos -(2) 

3) Estruturar equipe mínima necessária de profissionais concursados para executar os 
trabalhos do PLHIS (um engenheiro civil, um arquiteto, um advogado, um assistente 
social). 

216.000,00/ano(3) 

4) Promover a formação e capacitação de agentes municipais envolvidos com a Política 
Habitacional. 

3.000,00/ano 

TOTAL  2.210.000,00 (5) 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1) Incluem-se computadores, impressoras e programas para mapeamento e cadastramento das famílias. 

(2) Considerou-se a manutenção realizada pela Prefeitura Municipal. 

(3) Considerou-se 120 horas mensais, para cada profissional, com valores conforme Anexo 2. 

(4) Considerou-se 80 horas técnicas para capacitação (valor hora técnica conforme Anexo 2). 

(5) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. 

 

2.3.5 Elaboração e Implementação de Planos Municipais integrados ao PLHIS 

A fim de oferecer melhores condições de habitação para a população, é necessário que sejam elaborados 

planos de obras e serviços urbanos relacionados ao PLHIS (saúde, educação, equipamentos de cultura e lazer, 

etc). Através deste planejamento integrado, será natural o reflexo de que articular intervenções de urbanização 

com programas de produção de novas moradias ou de melhorias habitacionais é uma forma eficiente de 

solucionar problemas de inadequação por insalubridade, risco ou excessivo adensamento.  

Para que este planejamento integrado seja possível é fundamental a preparação e utilização da mesma base 

cartográfica que espacializa, através de levantamento georreferenciado, as unidades habitacionais, titularidade 

das moradias, equipamentos urbanos principalmente nas áreas de interesse social. 
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Outras atividades poderão vir a ser necessárias para a efetivação da ação, porém, necessita de um projeto mais 

detalhado para cada área de intervenção. Assim, verifica-se a necessidade de elaborar os planos setoriais de 

saneamento e de gerenciamento de resíduos sólidos, aliados ao PLHIS, prevendo custos externos e a 

interligação das redes e rotas de coleta de resíduos nas áreas de intervenção com todo o município.  

Os custos que envolvem a dotação de infraestrutura e saneamento nas áreas de intervenção, incluindo 

pavimentação (asfalto), drenagem pluvial, abastecimento de água e esgotamento sanitário estão computados no 

Programa de Urbanização de Assentamentos Precários. 

 

2.3.6 Utilização de Instrumentos da Política Urbana previstos no Estatuto da Cidade 

Para o desenvolvimento urbano do município de Colombo, é importante que a Política Habitacional esteja em 

harmonia com as Políticas e Diretrizes de desenvolvimento urbano previstas tanto no Estatuto da Cidade -Lei nº 

10.257/2001 (BRASIL, 2001) quanto em seu Plano Diretor Municipal (Lei n◦1758/2003).  

O Artigo 2º, do Estatuto da Cidade, que trata da “Política Urbana”, tem as seguintes diretrizes gerais: 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no 
processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e 
das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a 
evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; 

V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

... 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 
utilização; 

f) a deterioração das áreas urbanizadas; 

g) a poluição e a degradação ambiental;  

... 

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; 

... 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do 
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; 

... 

XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa 
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do 
solo e edificação, considerada a situação socioeconômica da população e as normas 
ambientais; 
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XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas 
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e 
unidades habitacionais; 

XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de 
empreendimentos e atividades relativas ao processo de urbanização, atendido o interesse 
social. 

 

Entre os novos avanços que surgem com o Estatuto da Cidade, relacionam-se os instrumentos que poderão ser 

utilizados para aplicação nas Políticas Urbanas da cidade, de forma a fornecer mecanismos jurídicos para 

gestão e combate de possíveis problemas e assim, subsidiar o poder público municipal.  

Alguns dos instrumentos apresentados a seguir possuem forte ligação com o setor habitacional, os quais serão 

de suma importância para a implementação do PLHIS de Colombo, seja na produção de novas habitações e 

lotes de interesse social, seja nas ações e programas de regularização fundiária das áreas de intervenção, assim 

como de áreas clandestinas e ocupações irregulares. 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDA) e Lei Orçamentária Anual (LOA): destinação de uma verba anual 

exclusiva para o setor habitacional; 

 Planos, programas e projetos setoriais: definição da política habitacional, plano de habitação e seus 

programas específicos; 

 Desapropriação: demarcação de áreas passíveis de serem desapropriadas para a produção ou 

regularização de habitações de interesse social; 

 Usucapião especial de imóvel urbano: possibilidade de assegurar o direito de posse da população que 

ocupa uma determinada área urbana em função do tempo de permanência; 

 Direito de superfície: possibilidade de assegurar a concessão de direito a uso de uma área, sem, no 

entanto, transferir a propriedade da mesma; 

 Direito de preempção: prever a preferência de compra por parte do poder público sobre uma determinada 

propriedade previamente apontada em lei específica; 

 Outorga onerosa do direito de construir: conceder a possibilidade de construção acima do coeficiente de 

aproveitamento básico permitido para uma determinada zona, através de contrapartida financeira ou 

mesmo fundiária do beneficiário, segundo regulamentação em lei específica; 

 Concessão do direito real de uso: instrumento de regularização fundiária podendo ser aplicado em áreas 

públicas ou particulares, de forma gratuita ou onerosa, e devidamente registrado em cartório, 

assegurando a permanência dos ocupantes sem, no entanto, repassar o título de propriedade; 

 Concessão especial de uso para fins de moradia: assegura a permanência de população de baixa renda 

que se encontra ocupando áreas públicas onde não é possível dar o título de propriedade aos mesmos, 

sendo realizado através de contrato gratuito entre o poder público e os ocupantes, devidamente 

registrado em cartório; 



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_PRELIMINAR 

 

 19 
 

 

 Zona Especial de Interesse Social – ZEIS: possibilidade de demarcação de áreas destinadas a 

regularização de parcelamentos irregulares ou clandestinos, ou prever maior aproveitamento de uma área 

com menor custo para a produção de novas habitações de interesse social através da flexibilização dos 

parâmetros urbanísticos e exigências legais; 

 Estudo de impacto de vizinhança – EIV: possibilidade de avaliação do grau de impactos, sejam positivos 

ou negativos, que determinado tipo de uso pode causar na área de entorno, bem como nas 

infraestruturas e serviços públicos existentes na área de influência onde venha a se instalar o 

empreendimento em análise; 

 Conselhos municipais: implantação do Conselho Municipal de Habitação como estância para o 

acompanhamento e fiscalização da política municipal de habitação, assim como entidade responsável 

pelas discussões e decisões às ações pertinentes ao setor habitacional; 

 Gestão participativa: promoção da participação popular frente às questões de planejamento habitacional, 

bem como as de regularização fundiária, assegurando a presença da população na Comissão de 

Urbanização e Legalização dos planos específicos de regularização, por exemplo; 

 Demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder público, no âmbito da 

regularização fundiária de interesse social, demarca imóvel de domínio público ou privado, definindo seus 

limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a 

natureza e o tempo das respectivas posses;  

 Legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de 

imóvel objeto de demarcação urbanística, com a identificação do ocupante e do tempo e natureza da 

posse. 

Dentre os instrumentos citados acima, um deles é considerado fundamental para a realização tanto do PLHIS é 

a instituição de Zona Especial de Interesse Social para flexibilização de parâmetros urbanísticos em vazios 

urbanos e regularização de ocupações irregulares fora de áreas de risco e preservação permanente. 

 

2.3.6.1 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de Interesse Social - AIS 

A ZEIS foi regulamentada pela Lei Federal nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) como um novo instrumento de 

política urbana, para promover a regularização dos assentamentos e ocupações irregulares. 

A demarcação de áreas como ZEIS possibilita às comunidades residentes nestas áreas o direito à habitação, 

desde que a sua permanência não represente riscos à integridade física e ao meio ambiente. Também podem 

flexibilizar diversos parâmetros urbanísticos, como tamanhos menores de lotes mínimos, maiores taxas de 

ocupação, entre outros; bem como agilizar e diminuir as exigências burocráticas e legais em seus processos de 

regularização e titulação, além de facilitar a instalação de serviços e infraestruturas urbanas. 
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Ainda, a instituição de ZEIS pode regular e aumentar a oferta de habitações destinadas ao interesse social às 

classes menos favorecidas e assim possibilitar que se evite a ocupação de novas áreas de risco ou ambientais. 

O Estatuto da Cidade delega ao Plano Diretor a possibilidade da instituição de ZEIS como importante ferramenta 

para a flexibilização das normas e exigências para regularização de loteamentos e parcelamentos. Cabe 

destacar que este instrumento foi considerado no Plano Diretor Municipal realizado no município de Colombo no 

ano de 2004, através da Lei n° 875 (COLOMBO, 2004) o qual enumera como instrumento de regularização 

fundiária da Política Municipal, as Áreas de Interesse Social - AIS e trata de questões e diretrizes direcionadas à 

regularização fundiária. 

As Áreas de Interesse Social são diferenciadas em duas tipologias: 

1) Áreas de Interesse Social I (AIS – I) – constituídas de áreas já ocupadas por população de baixa renda 
onde se apresentam precariedade de infraestrutura e equipamentos públicos e ou irregularidades 
urbanísticas. Foram mapeadas como AIS-I as áreas representadas pela Vila Zumbi, que já sofreu 
intervenções e está atualmente regularizada, a Vila Liberdade possui recursos provenientes do PAC 
(Governo Federal) em parceria da prefeitura com a COHAPAR, para a construção de 250 casas 
destinadas a famílias a serem realocadas e regularização fundiária de 373 lotes. A ocupação 
denominada como Vila Nova teve sua área desapropriada, objetivando a regularização fundiária. 
Em momento de revisão do Plano Diretor Municipal do município, deverão ser definidas novas AIS-I 
para ocupações irregulares com condições precárias de habitabilidade já comprometidas pela ocupação 
e de fácil integração à malha urbana. 

 

2) Áreas de Interesse Social II (AIS-II) – são aquelas destinadas à promoção da habitação popular, 
prioritariamente para famílias reassentadas das áreas de preservação ou de risco, inseridas em 
programas municipais, estaduais ou federais que visem à ocupação de áreas vazias ou subutilizadas. 

 

A determinação de AIS-II deverá passar pela aprovação do Conselho Municipal de Gestão Territorial e 

Ambiental, podendo ser áreas urbanizadas ou a serem urbanizadas provenientes de: 

I. liberação de áreas para habitação popular através de negociação entre o Poder Público e os seus 

proprietários, inclusive nos programas ou projetos de regularização fundiária de imóveis; 

II. concentração de imóveis não utilizados, não edificados ou subutilizados em um mesmo setor destinado a 

fins habitacionais; 

III. existência de glebas apropriadas ao parcelamento do solo para fins urbanos; 

IV. novos loteamentos voltados à habitação popular, inclusive naqueles promovidos pelo Poder Público. 

V. Iniciativas de empresas que queiram prover habitações a seus funcionários.  

Conforme a Lei Municipal nº626/1997 que cria o Fundo Municipal de Habitação – FMH e a Lei Municipal nº 

927/2005 que autoriza a doação de imóveis por parte do Poder Público ao FMH, estão listados na lei, 

imóveis do patrimônio público que passaram a ser considerados como AIS assim que transferidos para o 

FMH, ressaltando que os imóveis mencionados nas leis se encontram hoje ocupados para atender a 

demanda de habitações para famílias de baixa renda (até 03 salários mínimos). Destaca-se aqui uma área 

com 117 lotes urbanizados na Fazenda Rincão, destinados a realocação de famílias instaladas em APPs ou 

de risco que ainda não foi ocupada. Outras áreas referentes aos assentamentos precários Vila Nova e Jd. 

Ana Terra foram desapropriadas ou estão em fase de desapropriação para a regularização fundiária. 
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Para a criação de novas AIS, o município deverá elaborar uma legislação específica, regulamentando as AIS 

propostas, sendo passível a introdução de novas áreas quando a demanda municipal assim o exigir. 

Com relação às áreas delimitadas como AIS com fins de promoção de habitações de interesse social, a tabela a 

seguir apresenta a área de cada uma das AIS indicadas, que corresponde a XXX m² e um comparativo da 

quantidade de lotes de interesse social possíveis (considerando o lote mínimo de 200 m²), indicando que mesmo 

com a retirada da área de 35% do total da área para usos públicos. 

TABELA 5: LOTES POSSÍVEIS NAS ÁREAS DE AIS 
 ÁREA 01 ÁREA 02 ÁREA 03 

ÁREA (M²)    

Área total – 35% (uso público)    

Área disponível para terrenos de i.S    

LOTES DE INTERESSE SOCIAL 200 M² 
PRODUZIDOS (Nº) 

   

TOTAL  
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 
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3 SÍNTESE DO DÉFICIT HABITACIONAL 

 Inicialmente, é preciso retomar alguns resultados provenientes do Diagnóstico Habitacional de 

Colombo, em que foram obtidos valores referentes ao déficit habitacional para as famílias de baixa renda (até 03 

salários mínimos). O déficit habitacional total do município é composto pelo déficit quantitativo e pelo déficit 

qualitativo. Os valores foram obtidos através dos dados dispostos pela Fundação João Pinheiro, considerando 

a projeção de crescimento populacional para o ano de 2023. Destaca-se somente que foram identificados e 

caracterizados os principais assentamentos precários existentes no município e, utilizando como apoio as 

imagens aéreas do Google Earth (2010), foram quantificadas as ocupações irregulares situadas em áreas de 

risco de inundação e localizadas em Áreas de Preservação Permanente – APP, que devem ser priorizadas nas 

conseguintes ações do município por meio de programa específico. Foram contabilizadas no Diagnóstico 

Habitacional, 2.464 habitações nessas situações mais emergenciais. Das habitações avaliadas nos 

assentamentos precários, 1.177 estão em áreas passiveis de regularização no local visto que encontram-se fora 

da cota de inundação e APP. 

TABELA 6: RESUMO DA CONTAGEM DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS PARA O ANO DE 2012. 

Setor Total de 

famílias 

Ocupações em APP e área inundação 

Dentro cota de 

inundação e APP 

Só em APP Só em cota de 

inundação 

Fora cota de 

Inundação e APP 

SETOR 01  1653 249 568 377 459 

SETOR 02  1715 256 908 0 551 

SETOR 03  273 0 106 0 167 

TOTAL 

SETORES 

3641 505 1582 377 1177 

Fonte: Ecotécnica, 2014 

 Uma previsão de demanda futura para o ano de 2023 aponta que o déficit quantitativo deve sofrer um 

crescimento de aproximadamente 18%, o equivalente ao aumento do déficit em 1.221 habitações, conforme 

consta na tabela a seguir.  

TABELA 7: DÉFICIT QUANTITATIVO PARA O MUNICÍPIO DE COLOMBO PARA OS ANOS DE 2012 E PROJEÇÃO PARA 2023 

DÉFICIT QUANTITATIVO 

Ano 
Moradias em áreas de 

risco e APP 
Coabitação Familiar 

Ônus excessivo com 
aluguel (moradias 

alugadas) 
TOTAL 

2012 2.464 2.095 2.465 6.821 
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2023 2.905 2.470 2.906 8.042 

Fonte: Ecotécnica, 2014. Baseado em dados da Fundação João Pinheiro e contagem em Google Earth, 2010. 

 Dentre as principais situações consideradas para o déficit quantitativo, observa-se a grande quantidade 

de habitações situadas em áreas de risco de inundação e APP localizadas principalmente ao longo do Rio 

Palmital e Atuba. Os valores apresentados trata da realidade do território municipal como um todo, sendo que 

grande parte configura as ocupações irregulares localizados dentro dos chamados Assentamentos Precários, 

onde foram contabilizados e distinguidos através de imagem aérea, os casos em que a habitação está localizada 

tanto em APP, tanto em cota de inundação, em ambas as situações e as que não estão em beira de rio ou 

dentro de áreas sujeitas à inundação.  

 Já com relação ao déficit qualitativo, a previsão de demanda futura consta na tabela abaixo. Para o ano 

de 2023 tem-se que mais de 7.000 famílias apresentem carência de infraestrutura e cerca de 3.618 habitações 

em situação de irregularidade fundiária. 

TABELA 8: DÉFICIT QUALITATIVO PARA O MUNICÍPIO DE COLOMBOPARA OS ANOS DE 2012 E PROJEÇÃO PARA 2023 

DÉFICIT QUALITATIVO 

Ano Carência de Infraestrutura Moradia Precária Moradia sem 
banheiro 

Inadequação 
fundiária 

2012 6.065 646 1.649 3.069 

2023 7.150 762 1.944 3.618 

Fonte: Ecotécnica, 2014 

Os assentamentos precários, configuram as áreas apontadas como de maior concentração de 

habitações de famílias de interesse social(renda familiar até 03 salários mínimos), tanto na área urbana quanto 

rural, em situação de precariedade3, isto é, que se enquadre em pelo menos uma das condições: status 

residencial inseguro estruturalmente; ausência de água potável; ausência ou insuficiência de saneamento e 

infraestrutura em geral; baixa qualidade estrutural dos domicílios e adensamento excessivo.Em sua maioria, os 

assentamentos precários de Colombo são constituídos por ocupações irregulares, isto é, moradias instaladas 

espontaneamente em propriedades públicas ou privadas de forma indevida (invasões), ou ao não atendimento 

dos quesitos urbanísticos no momento do seu estabelecimento no local, ou ainda em áreas de preservação 

permanente (APPs) e de risco de inundação. 

Os 59 assentamentos precários apresentados em Colombo foram divididos em 03 setores com as seguintes 

descrições: 

 Setor 01–Áreas urbanas inseridas dentro da Bacia do Rio Palmital e Rio Canguiri (regiões abrangidas 

pelo manancial de abastecimento público de água e dentro do limite do Aquífero Karst - Decreto 

Estadual nº 3411/20084); 

                                                           

3 Enquadrando o conceito de “precariedade” dentro da formulação das necessidades habitacionais proposta pela Fundação João Pinheiro, pode-se dizer 
que se trata de uma situação caracterizada fundamentalmente pela inadequação das moradias, em termos fundiários e de infraestrutura (BRASIL, 2009). 

44 Então vigente lei de manancial para abastecimento para a Região Metropolitana de Curitiba, alterada pela Lei 6194/2012. 
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 Setor 02 – Áreas urbanas inseridas dentro da Bacia do Rio Atuba; 

 Setor 03 – Área rural que abrange a porção norte do município. Apresenta dentro de seus limites, parte 

do Aquífero Karst e Bacia do Rio Palmital, Capivari e Bacacheri. 

De forma a resumir os levantamentos em campo e as fichas realizadas com apoio de imagens aéreas do Google 

Earth para o ano de 2010, têm-se as seguintes tabelas a seguir, com as informações básicas e contagem 

referente ao ano de 2012: 

 

A seguir o Mapa com a espacialização dos setores de Colombo. 
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MAPA 1: SETORES DEFINIDOS PARA O PLHIS. 
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TABELA 9: SÍNTESE DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR 01 
Nº 

Ocupação Irregular Total de famílias 

Ocupações em APP e área inundação Infraestrutura local 
precária 

Regularidade Fundiária 
Titularidade 

Dentro cota de 
inundação e 

APP 

Somente 
em APP 

Somente em 
cota de 

inundação 

Fora cota de 
Inundação e 

APP 

Total * Parcial 
** 

Regular Irregular Pública Privada 

01 VILA LIBERDADE 345 41 0 261 43  X Em processo  X 

02 JD GUARANI 28 15 04 04 05  X  X X  

03 PETRÓPOLIS 45 0 34 0 11  X  X X  

04 CAMPO DO TENENTE/GUARAITUBA 315 193 02 107 13 X  Em processo X  

05 RINCÃO 23 0 07 0 16  X  X X  

06 JARDM PARANÁ 08 0 08 0 0  X  X X  

07 MONZA 80 0 63 0 17  X  X X  

08 ANA TERRA 399 0 239 0 160  X Em processo X X 

09 JARDIM DAS GRAÇAS I 14 0 0 0 14  X  X X  

10 JARDIM DAS GRAÇAS II 28 0 04 05 19 X   X  X 

11 SANTA FÉ 35 0 35 0 0  X  X X X 

12 MONTE CASTELO 45 0 34 0 11  X  X  X 

38 ARAUJO I 70 0 42 0 28  X  X  X 

39 ARAUJO II 45 0 31 0 14  X  X  X 

40 FLORENÇA 36 0 26 0 10  X  X   

41 JD. DOM FERNANDO 28 0 11 0 17  X  X   

52 RUA PONTES DE MIRANDA 36 0 28 0 08  X  X  X 

55 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 29 0 0 0 29  X  X  X 

56 LADO DO CASA BRANCA 04 0 0 0 04  X  X  X 

59 FUNDOS DA TANCAL 40 0 0 0 40  X     

TOTAL SETOR 1653 249 568 377 459       

NECESSIDADE DE NOVA HABITAÇÃO E REALOCAÇÃO 1.194        

NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 459       

* Precariedade TOTAL de infraestrutura refere-se à ausência de pavimentação ou água ou esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização total". 

** Precariedade PARCIAL de infraestrutura refere-se à insuficiência de pavimentação, água e esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização parcial". 
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TABELA 10: SÍNTESE DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR 02 

Nº Ocupação Irregular Total de famílias 

Ocupações em APP e área inundação 
Infraestrutura local 

precária 
Regularidade Fundiária Titularidade 

Dentro cota de 
inundação e 

APP 

Somente 
em APP 

Somente em 
cota de 

inundação 

Fora cota de 
Inundação e 

APP 
Total * 

Parcial 
** 

Regular Irregular Público Privada 

13 CAMPO ALTO I 102 0 0 0 102  X  X X  

14 CAMPO ALTO II 90 59 31 0 0  X  X X  

15 JALISCO 41 41 0 0 0  X  X  X 

16 MARAMBAIA 87 79 08 0 0  X Em processo X  

17 FUNDOS SANTA ÚRSULA 47 0 46 0 01  X  X   

18 JD. MODELO / FAREINHEIT 20 0 20 0 0 X   X  X 

19 JARDIM CURITIBA 83 0 74 0 09  X  X X  

20 SANTA HELENA 24 0 12 0 12  X  X   

21 MARCELINA 18 0 04 0 14  X  X X  

22 ALEXANDRE CEBOLA 23 0 23 0 0  X  X X  

23 MAGNÓPOLIS 38 0 38 0 0  X  X X  

24 JARDIM DAS FLORES 56 13 07 0 36 X   X X  

25 JARDIM CARVALHO 80 24 44 0 12 X   X X X 

26 JARDIM COLUMBIA 38 0 32 0 6  X  X X  

27 JARDIM ESMERALDA 61 0 38 0 23  X  X X  

28 VILA NOVA 303 13 160 0 130 X  Em processo  X 

29 NOVO HORIZONTE 85 0 0 0 85  X  X X  

30 ARAPONGAS 234 0 176 0 58  X  X X X 

31 CONTORNO/CEZAR AUGUSTO 63 20 43 0 0  X Em processo X  

32 MEDITERRÂNEO 09 07 02 0 0  X  X X X 

33 GEORGINA 21 0 19 0 02  X  X X X 

34 JD. ANA ROSA II 29 0 29 0 0  X  X X  

35 ANA ROSA 48 0 48 0 0  X  X X  

* Precariedade TOTAL de infraestrutura refere-se à ausência de pavimentação ou água ou esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização total". 

** Precariedade PARCIAL de infraestrutura refere-se à insuficiência de pavimentação, água e esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização parcial". 
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Nº Ocupação Irregular Total de famílias 

Ocupações em APP e área inundação 
Infraestrutura local 

precária 
Regularidade Fundiária Titularidade 

Dentro cota de 
inundação e 

APP 

Somente 
em APP 

Somente em 
cota de 

inundação 

Fora cota de 
Inundação e 

APP 
Total * 

Parcial 
** 

Regular Irregular Público Privada 

36 SANTA TEREZA 38 0 36 0 02  X  X X  

37 JARDIM TAIARA 18 0 18 0 0  X  X   

54 PRÓXIMO DA RUA DO CURIÓ 30 0 0 0 30  X  X   

58 PRADO 29 0 0 0 29      

TOTAL SETOR 1715 256 908 0 551  X  X   

NECESSIDADE DE NOVA HABITAÇÃO E REALOCAÇÃO 1.164   

NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 551  

* Precariedade TOTAL de infraestrutura refere-se à ausência de pavimentação ou água ou esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização total". 

** Precariedade PARCIAL de infraestrutura refere-se à insuficiência de pavimentação, água e esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização parcial". 
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TABELA 11: SÍNTESE DOS ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO SETOR 03 
Nº 

Ocupação Irregular Total de famílias 

Ocupações em APP e área inundação Infraestrutura local 
precária 

Regularidade Fundiária 
Titularidade 

Dentro cota de 
inundação e 

APP 

Somente 
em APP 

Somente em 
cota de 

inundação 

Fora cota de 
Inundação e 

APP 

Total * Parcial 
** 

Regular Irregular Público Privado 

42 BUTIATUMIRIM 28 0 25 0 03  X  X   

43 POÇO NEGRO 12 0 0 0 12  X  X   

44 FUNDOS TANCAL 26 0 07 0 19  X  X   

45 CAPIVARI 41 0 20 0 21  X  X   

46 ROSEIRA 03 0 02 0 01  X  X   

47 SANTA GEMA I 01 0 01 0 0  X  X   

48 SANTA GEMA II 09 0 0 0 09  X  X   

49 RIBEIRÃO DAS ONÇAS 75 0 37 0 38  X  X   

50 CAPIVARIZINHO I 18 0 03 0 15  X  X   

51 CAPIVARIZINHO II 18 0 05 0 13  X  X   

53 PRÓXIMO À CAL CEM 24 0 02 0 22  X  X   

57 CAETANO 18 0 04 0 14  X  X   

TOTAL SETOR 273 0 106 0 167       

NECESSIDADE DE NOVA HABITAÇÃO E REALOCAÇÃO 106        

NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 167       

* Precariedade TOTAL de infraestrutura refere-se à ausência de pavimentação ou água ou esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização total". 

** Precariedade PARCIAL de infraestrutura refere-se à insuficiência de pavimentação, água e esgoto, havendo necessidade da intervenção "urbanização parcial". 

 
 

TOTAL GERAL 3.641 505 1582 377 1177       
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4 PRIORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

A priorização das intervenções relacionadas à resolução do déficit habitacional do município deve ocorrer nos 59 

assentamentos precários identificados. A etapa 02 deste PLHIS, configurada pelo Diagnóstico Habitacional de 

Colombo, setorizou o território municipal em três setores, seguindo critérios físicos relacionados às bacias 

hidrográficas e o limite do Carste, considerando o disposto no Decreto 3144/2008 então vigente5, que trata sobre 

as áreas de interesse de manancial para a Região Metropolitana de Curitiba. A delimitação do Setor 01 configura 

a situação mais preocupante, devido à localização de assentamentos precários em bacias consideradas de 

interesse de abastecimento público, sendo boa parte das habitações situadas em áreas dentro da cota de 

inundação e APP e alto nível de precariedade e risco em várias situações analisadas in loco. O Setor 02 

configura a área urbana localizada na bacia do Rio Atuba, que apresenta ainda que em menor proporção, 

assentamentos que comportam alto nível de precariedade, com habitações localizadas em áreas sujeitas a 

inundação e APP. O Setor 03 configura a porção rural do município, que apresenta assentamentos precários em 

menor número, localizados de forma mais esparsa e menos adensada. 

A Tabela a seguir apresenta os setores e seus respectivos níveis de prioridade estabelecidos.  

TABELA 12: NÍVEL DE PRIORIDADE DOS SETORES HABITACIONAIS 

Setor Habitacional Nível de Prioridade 

Setor 01 – Áreas urbanas inseridas dentro da Bacia do Rio Palmital e Rio 

Canguiri. Ressaltando os assentamentos precários situados em áreas de 

manancial, áreas de risco de inundação e Áreas de Preservação Permanente - 

APP; 

Nível 1 

Setor 02 – Áreas urbanas inseridas dentro da Bacia do Rio Atuba; Nível 2 

Setor 03 – Área rural que abrange a porção norte do município. Apresenta dentro 

de seus limites, parte do Aquífero Karst e Bacia do Rio Palmital, Capivari e 

Bacacheri. 

Nível 3 

Fonte: Ecotécnica, 2014 

 

A priorização se refere aos assentamentos precários identificados em cada setor, em que deverão ser foco de 

ações emergenciais. Dentro deste critério deverão ser identificados de maneira mais detalhada o nível de 

fragilidade ambiental, características e precariedade das habitações e demais problemas habitacionais 

verificados, ressaltando os seguintes critérios: 

 Situação de risco e insalubridade(localizadas em cota de inundação); 

                                                           

5 O decreto foi revisado e a legislação vigente que regula sobre as Áreas de Interesse de Mananciais de Abastecimento público da Região Metropolitana de 
Curitiba é o Decreto 6194/2012. Especificamente para o município de Colombo, para esta lei, foi desconsiderada a Bacia do Rio Palmital como de 
interesse de manancial. Mesmo com essa alteração optou-se por permanecer a configuração do setor 01 por conter áreas representativas ocupadas em 
áreas de inundação e a precariedade identificada em visitas a campo. 
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 Situação física do sítio; 

 Ocupação em área de preservação permanente; 

 Situação de moradia; 

 Situação de Infraestrutura; 

 Situadas em AIS – 1 (Regularização Fundiária); 

 Consolidação e acessos. 

 

Considerando-se: 

 Situação de risco e insalubridade: são aspectos relacionados à saúde das pessoas e aos riscos de vida 

pela implantação de moradias, proximidades a fontes poluidoras ou áreas sujeitas à inundação; 

 Situação física do sítio: diz respeito às ocupações impróprias sob o ponto de vista do ambiente 

ocupado, densidade, proximidades que possam causar incêndios, acessos difíceis, etc; 

 Ocupação em área de preservação permanente: refere-se às ocupações sobre áreas de preservação 

permanente, isto é, nas margens dos rios ou nascentes, desrespeitando o Código Florestal vigente. 

 Situação de moradia: diz respeito às condições de habitabilidade da moradia, ou seja, grau de 

precariedade das mesmas. 

 Situação de Infraestrutura: ausência de sistemas de água potável, energia elétrica, drenagem e 

principalmente coleta e tratamento de esgotos, inclui-se também a qualidade dos acessos como 

pavimentação e calçadas; 

 Situadas em AIS –I: refere-se às zonas especiais de interesse social apontadas e à serem apontadas 

pela municipalidade para regularização fundiária (titularidade do imóvel); 

 Consolidação e acessos: pertinente ao grau de consolidação, conservação e investimentos já 

realizados nas moradias e na malha urbana. A situação da mobilidade é de fundamental importância, 

pois promove a integração dos aglomerados e o acesso aos equipamentos urbanos. 

 

O nível de prioridade direciona apenas situações que de forma geral apresentam maior gravidade 

socioambiental. Priorizam-se de fato os assentamentos precários identificados, sendo apresentados aqui neste 

estudo apenas alguns critérios de decisão para o direcionamento das intervenções. Devem-se considerar 

também os recursos advindos das esferas estaduais e federais que muitas vezes são direcionados para algum 

tipo de problemática habitacional, onde deverão ser avaliadas e direcionadas às situações que se aplicam ao 

município de Colombo. 
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5 PROGRAMAS HABITACIONAIS 

De acordo com as problemáticas habitacionais verificadas no município, foram definidos os seguintes programas 

habitacionais que objetivam a estruturação de ações que irão promover a produção de habitação, melhorias 

habitacionais, urbanização e realocação de habitações em áreas de risco, tanto para a área urbana, quanto para 

a área rural do município de Colombo.  

A proposição dos programas consideram as linhas programáticas estabelecidas pelo Ministério das Cidades, no 

Plano Nacional de Habitação, conforme apresentadas na figura seguinte. 

FIGURA 3: ESQUEMA DAS LINHAS PROGRAMÁTICAS 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014, com base em MCIDADES, 2009 

 

A seguir no Quadro 1faz-se a descrição de cada linha programática (MCIDADES, 2009). 
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QUADRO 1: DESCRIÇÃO DAS LINHAS PROGRAMÁTICAS 
LINHA PROGRAMÁTICA (LP) DESCRIÇÃO 

Linha Programática de 
Atendimento para Integração 
Urbana de Assentamentos 
Precários e Informais 

Combate a exclusão e a desigualdade social, assegurando o uso e a ocupação do 
solo adequados às necessidades dos habitantes, prevendo a melhoria das 
condições de vida da população dos assentamentos informais (incluindo as 
moradias em áreas de preservação permanente, áreas de manancias e de risco) e 
precários, e consequentemente resgatar a cidadania das populações carentes. 

Linha Programática de 
Atendimento para Produção e 
Aquisição da Habitação 

Instrumento facilitador para a construção de novas moradias para a população 
carente, e subsidiando a aquisição do primeiro imóvel, combatendo a padronização 
e criando habitações diversificadas com apartamentos, sobrados e casas, além de 
gerar emprego com a construção civil. 

Linha Programática de 
Atendimento para Melhoria 
Habitacional 

Subsídios para adaptações às residências tomando as devidas soluções às 
necessidades de cada beneficiário quanto à construção de banheiros, na área 
urbana e rural, possibilitando a melhoria nas condições de higiene e na qualidade de 
vida. 

Linha Programática de 
Atendimento para Assistência 
Técnica 

Atendimento aos serviços de assistência técnica para execução, conclusão, reforma 
e ampliação de unidades habitacionais promovidas pela população, principalmente 
de interesse social, de modo a garantir boas condições de habitabilidade e 
salubridade, uso adequado de materiais e técnicas construtivas, valorização 
arquitetônica e inserção urbana adequada. 

Linha Programática de 
Atendimento para o 
Desenvolvimento Institucional 

Ações relacionadas às condições institucionais e normativas do setor habitacional do 
município, devendo ser apontados projetos a fim de viabilizar o PLHIS. 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

Os programas idealizados para Colombo foram distinguidos em programas centrais e transversais, onde: 

Programas Centrais constituem as linhas norteadoras de atuação do Poder Público Municipal e englobam 

diferentes tipos de intervenção (que algumas vezes se repetem em diferentes programas), de acordo com a 

diversidade da demanda.  

 Realocação de famílias em áreas de risco e preservação permanente: direcionado às famílias que 

ocupam irregularmente áreas de proteção ambiental, geologicamente frágeis, ou ainda em cota de 

inundação; 

 Produção de moradias: construção de novas moradias para a população de interesse social (famílias de 

até três salários mínimos) e subsidiando a aquisição do primeiro imóvel (famílias co-habitadas e 

alugadas), combatendo a padronização e criando habitações diversificadas com apartamentos, sobrados 

e casas, além de gerar emprego com a construção civil; 

 Melhoria Habitacional: articulação do Município com as construtoras, empresas de materiais de 

construção para parcerias e melhores condições de financiamentos (cimento, areia, terra, brita, telhas, 

lajotas, tijolos, esquadrias) para que a comunidade de forma organizada proceda à realização das 

melhorias em sua moradia. Além disso, promover adaptações às residências tomando as devidas 

soluções às necessidades de cada beneficiário quanto à construção de banheiros, na área urbana e rural, 

possibilitando a melhoria nas condições de higiene e na qualidade de vida; 
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 Regularização Fundiária: processo urbanístico, social e jurídico que objetiva a regularização da posse 

da terra para população de baixa renda, em seu local de origem, garantindo o acesso à infraestrutura 

urbana, possibilitando a qualificação das condições de moradia das famílias beneficiadas. 

 Urbanização de assentamentos precários: melhoria das condições de vida da população dos 

assentamentos informais e precários, e consequentemente resgatarem a cidadania das populações 

carentes; 

 

Além desses programas, estão indicados os Programas Transversais que constituem as linhas de ação 

concebidas para dar condições e apoio aos programas centrais, sendo fundamentais para a implantação dos 

mesmos. 

 Apoio técnico habitacional: Acesso aos serviços de assistência técnica para execução, conclusão, 

reforma e ampliação de unidades habitacionais promovidas pela população, de modo a garantir boas 

condições de habitabilidade e salubridade, uso adequado de materiais e técnicas construtivas, 

valorização arquitetônica e inserção urbana adequada; 

 Desenvolvimento institucional: ações relacionadas às condições institucionais e normativas do setor 

habitacional do município, envolvendo as secretarias, conselhos, fundos e efetivação do cadastro. 

 

Buscar alternativas para solucionar a questão da demanda habitacional, firmando parcerias públicas e privadas, 

com a finalidade de disponibilizar assistência técnica desde a elaboração de projetos até a execução das obras é 

necessário para que os programas habitacionais propostos sejam colocados em prática. A Figura 4 resume a 

estruturação processual para formulação dos programas habitacionais de Colombo, os quais estão atrelados às 

ações primordiais e táticas para que sejam efetivamente executados e embasados nas linhas programáticas do 

Plano Nacional de Habitação (MCIDADES, 2009). 
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FIGURA 4: ESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS CENTRAIS E TRANSVERSAIS 

 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. Baseado em Ministério das Cidades, 2009. 

 

A seguir tem-se a descrição de cada programa e respectivas ações a serem desenvolvidas pelo município de 

Colombo para a efetivação do PLHIS. Para cada programa são estimados os custos, com previsão de 

investimentos diluídos em até dez anos. A distribuição de recursos advindos da arrecadação municipal e dos 

demais órgãos participantes. 

 

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

O diagnóstico habitacional apontou para uma grande problemática relacionada às habitações precárias situadas 

em Áreas de Preservação Permanente e em locais suscetíveis a inundações. Avaliando todos os assentamentos 

precários do município, verificou-se que 2.464 habitações se enquadram nas circunstâncias mencionadas, sendo 

que a situação mais agravante acontece na porção urbana do município de Colombo, onde foram contabilizadas 

2.358 famílias situadas em assentamentos precários próximos aos rios Atuba e Palmital. É constatada então a 
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necessidade de ações específicas que visem a retirada e posterior realocação das famílias, em locais próximos 

se possível, com austera fiscalização que evitem novas ocupações no mesmo local. Após a desmobilização do 

assentamento, deve ser realizada a recuperação ambiental das áreas.  

O primeiro passo seria a demarcação dessas áreas e a contabilização das habitações atingidas e isolando e 

fiscalizando as áreas, evitando a expansão do assentamento precário.  

Para efetuar as realocações, o Programa deverá prever a criação de novas moradias, e as famílias deverão, 

sempre que possível, ir para áreas próximas ao local de origem, conforme ilustra a Figura 5. Se este critério não 

for possível de ser atendido, deve-se prever nos novos locais de assentamento, facilidade de mobilidade e 

transporte aos locais de emprego e aos equipamentos públicos. Além disso, o Programa deve prever trabalho 

social acompanhado por técnico social, realizando reuniões preparatórias, conscientização da comunidade e 

presença de todas as secretarias municipais envolvidas no processo. O acompanhamento pós-realocação 

também deverá acontecer. 

FIGURA 5: DESENHO ESQUEMÁTICO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE ÁREA 

 

Fonte: GOOGLE, 2010, adaptado pela ECOTÉCNICA, 2014. 

 

Para o cálculo foram contabilizadas as moradias em áreas de preservação permanente de cursos d’água e 

sujeitas à inundação nas áreas de intervenção na área urbana, conforme levantado no diagnóstico, as quais 
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deverão ser realocadas para outras áreas, necessitando de novos lotes e moradias, e a revitalização do espaço 

degradado ocupado anteriormente. 

Para que o Programa seja efetivado, alguns critérios deverão ser previstos: 

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

 Qualificação dos espaços com obras de recuperação ambiental, após a transferência das famílias, 

evitando a reincidência de novas invasões. 

Para a realização do Programa de Realocação de Famílias deverão ser adquiridos lotes para implantar as 

moradias, aliados esforços institucionais, para garantir o pleno desenvolvimento da gestão ambiental, 

preservando as matas ciliares. 

 

5.1.1.1 Beneficiário 

Habitações localizadas em áreas de preservação permanente e ou dentro da cota de inundação dentro da área 

urbana do município de Colombo. O Programa deverá contemplar os setores 01 e 02 do município onde estão 

localizados os assentamentos precários, de acordo com o mapeamento realizado. A tabela a seguir detalha as 

áreas de intervenção a partir de cada setor. No total, o programa considera 2.358 famílias na área urbana. 

A priorização deverá ser discutida juntamente à Equipe Técnica Municipal e comunidade, a partir do 

estabelecido no item 4 deste relatório. 

TABELA 13: OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE APP, ÁREAS DE RISCO E COTA DE INUNDAÇÃO – SETOR 01 

Nº Ocupação Irregular Dentro cota de 
inundação e APP 

Somente em APP Somente em cota de inundação 

01 VILA LIBERDADE 41 0 261 

02 JD GUARANI 15 04 04 

03 PETRÓPOLIS 0 34 0 

04 CAMPO DO TENENTE/GUARAITUBA 193 02 107 

05 RINCÃO 0 07 0 

06 JARDM PARANÁ 0 08 0 

07 MONZA 0 63 0 

08 ANA TERRA 0 239 0 

10 JARDIM DAS GRAÇAS II 0 04 05 

11 SANTA FÉ 0 35 0 

12 MONTE CASTELO 0 34 0 

38 ARAUJO I 0 42 0 

39 ARAUJO II 0 31 0 

40 FLORENÇA 0 26 0 

41 JD. DOM FERNANDO 0 11 0 

52 RUA PONTES DE MIRANDA 0 28 0 

TOTAL SETOR 249 568 377 

TOTAL GERAL 1.194 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

TABELA 14: OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE APP, ÁREAS DE RISCO E COTA DE INUNDAÇÃO – SETOR 02 
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Nº Ocupação Irregular 

Dentro cota de inundação e APP Somente em APP Somente em cota de inundação 

13 CAMPO ALTO I 0 0 0 

14 CAMPO ALTO II 59 31 0 

15 JALISCO 41 0 0 

16 MARAMBAIA 79 08 0 

17 FUNDOS SANTA ÚRSULA 0 46 0 

18 JD. MODELO / FAREINHEIT 0 20 0 

19 JARDIM CURITIBA 0 74 0 

20 SANTA HELENA 0 12 0 

21 MARCELINA 0 04 0 

22 ALEXANDRE CEBOLA 0 23 0 

23 MAGNÓPOLIS 0 38 0 

24 JARDIM DAS FLORES 13 07 0 

25 JARDIM CARVALHO 24 44 0 

26 JARDIM COLUMBIA 0 32 0 

27 JARDIM ESMERALDA 0 38 0 

28 VILA NOVA 13 160 0 

29 NOVO HORIZONTE 0 0 0 

30 ARAPONGAS 0 176 0 

31 CONTORNO/CEZAR AUGUSTO 20 43 0 

32 MEDITERRÂNEO 07 02 0 

33 GEORGINA 0 19 0 

34 JD. ANA ROSA II 0 29 0 

35 ANA ROSA 0 48 0 

36 SANTA TEREZA 38 36 0 

37 JARDIM TAIARA 18 18 0 

54 PRÓXIMO DA RUA DO CURIÓ 30 0 0 

58 PRADO 29 0 0 

TOTAL  256 908 0 

TOTAL GERAL 1.164 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

 

5.1.1.2 Atividades específicas 

Entre as medidas a serem tomadas para a transferência de famílias em áreas de risco e de preservação 

permanente destacam-se: 

1) Elaborar e executar o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) 6; 

2) Definir, demarcar e cadastrar o trecho a ser realocado7; 

3) Disponibilizar lotes próximos ou na região para alocação de famílias; 

4) Mobilizar8 a população em áreas de risco e preservação permanente, com intuito de criar soluções e 

defini-las em conjunto; 

                                                           

6  O PTTS é um documento contendo a descrição metodológica do desdobramento das especificidades técnicas referentes à efetivação 
das ações de intervenção e realocação das famílias objeto de estudo. 
7 O programa deverá ser implantado por etapas e os trechos serão definidos de acordo com os recursos disponíveis para a execução deste programa. 

8 Atividades definidas e detalhadas no PTTS. 
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5) Analisar cada família ou grupo, para definir o tratamento adequado, podendo compreender o 

reassentamento (realocação) ou remanejamento (realocação) 9; 

6) Elaborar projetos (implantação, engenharia, entre outros) para as áreas de reassentamento e para a 

área de retirada (projeto de recuperação ambiental); 

7) Elaborar cronograma físico-financeiro do plano de transferência de famílias; 

8) Construir moradias; 

9) Recuperar ambientalmente as áreas de onde as ocupações forem removidas; 

10) Promover atividades de geração de renda8; 

11) Sensibilizar8 a população beneficiária sobre a importância da preservação ambiental; 

12) Gerar atividades educativas8 para crianças e adultos, além de criar parcerias para capacitar a 

população com cursos profissionalizantes; 

13) Efetivar a fiscalização contra a invasão de famílias na área de intervenção. 

  

                                                           

9 Reassentamento ou realocação é o ato de remover a ocupação para outro terreno, fora do perímetro de intervenção, sendo constituído 
de novas moradias de diferentes tipos (apartamentos, casas, lotes urbanizados).  

Remanejamento ou realocação é a remoção temporária, em que a população é mantida no local após a intervenção envolvendo ora a 
infraestrutura viária e de saneamento ora o reordenamento do solo. 
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5.1.1.3 Recursos 

A Tabela 15 mostra as Atividades específicas necessárias para desenvolver o programa de realocação com os 

respectivos custos estimados para 2.358 famílias, referente aos setores 01 e 02 do município. 

TABELA 15: RECURSOS PARA O PROGRAMA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS EM ÁREAS DE RISCO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – 

SETOR 01  E 02 

Atividades específicas Custos (R$)  

1) Elaborar e executar o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) 3.772.800,00(1) 

2) Definir, demarcar e cadastrar o trecho a ser realocado 117.900,00(2) 

3) Disponibilizar lotes próximos ou na região para alocação de famílias 84.888.000,00(3) 

4) Mobilizar a população em áreas de risco e preservação permanente, com intuito de criar 
soluções e defini-las em conjunto 

- (4) 

5) Analisar cada família ou grupo, para definir o tratamento adequado, podendo 
compreender o reassentamento (realocação) ou remanejamento (realocação) 

- (4) 

6) Elaborar projetos (implantação, engenharia, entre outros) para as áreas de 
reassentamento e para a área de retirada (projeto de recuperação ambiental) 

80.000,00 (5) 

7) Elaborar cronograma físico-financeiro do plano de transferência de famílias -(4) 

8) Construir moradias 50.008.086,72(6) 

9) Recuperar ambientalmente as áreas onde as ocupações sejam removidas - (4) 

10) Promover atividades de geração de renda - (4) 

11) Sensibilizar a população beneficiária sobre a importância da preservação ambiental - (4) 

12) Gerar atividades educativas para crianças e adultos, além de criar parcerias para 
capacitar a população com cursos profissionalizantes 

- (4) 

13) Efetivar a fiscalização contra a invasão de famílias na área de intervenção - 

TOTAL DO PROGRAMA 138.866.786,72(7)(8) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados pela consultoria e 
alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família. Destaca-se que este custo pode 
variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de intervenção, entre outros.  

(2) Estimativa de custo por família de R$50,00 (Fonte: INCRA, 2010). 

(3) Para efeito de cálculo, considerou-se as unidades que necessitam ser realocadas, sendo que a aquisição de terreno (200m²) nos bairros Rincão, São 
Gabriel, Roça Grande, São Dimas e Santa Terezinha. O custo estimado do térreo é de 36.000,00 

(4) Custo da atividade contemplado na execução do PTTS. 

(5)Atividade de responsabilidade da equipe técnica municipal, sendo o valor estimado caso seja necessário algum apoio técnico externo. 

(6)Considerou-se custo estimado para aquisição de cada habitação de alvenaria e divisórias em madeira, com 40,80m²: R$ 21.207,84 (COHAPAR, 2011) 
(7) Deve-se elaborar o Plano de Arborização, com estudos específicos das espécies compatíveis com o local, distâncias entre outros. Custo não 
computado, uma vez que é possível firmar parcerias para aquisição das mudas.  

(8) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de dez anos. No entanto, os valores poderão ser considerados de forma gradativa 
dependendo do número de famílias a serem atendidas. 

 

* A fiscalização poderá ser efetuada por recursos humanos já presentes na estrutura municipal, inicialmente, não 

havendo necessidade de contratação.  
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5.1.2 Programa de Produção de Moradias Urbanas 

O Programa de Produção de Moradias Urbanas incide na ampliação da oferta direta de novas unidades 

habitacionais acessíveis à população de baixa renda por meio da produção de novas moradias (tanto pelo poder 

público quanto pelo apoio à produção pelo setor privado), ou ainda, do financiamento para aquisição de moradia, 

voltado a atender a demanda habitacional (déficit quantitativo). Este Programa é um importante meio de 

viabilizar grande aporte de recursos, atendendo famílias com renda de até 10 salários mínimos para 

financiamento, sendo as faixas de 0 a 3 salários mínimos beneficiadas por subsídios. 

O PLHIS oferece ações que atenderão a demanda habitacional na área urbana, as quais deverão ser 

trabalhadas pela Prefeitura Municipal em parceria com o setor privado e demais entes federativos a fim de 

buscar recursos e convênios de forma a maximizar o potencial das ações e ampliar o atendimento habitacional 

da população de baixa renda e mercado formal. 

Cabe ao poder público o estabelecimento de convênios, parcerias e articulação com iniciativas e ações de 

provisão habitacional em âmbito dos demais entes federativos (Governo do Estado e Federal), que 

disponibilizam diferentes modalidades de oferta de habitação, destacando-se o Programa Federal Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV). Ainda, poderão ser ofertados outros programas que resultem em habitação pronta (casas, 

sobrados e apartamentos) e novas, financiamento para aquisição de lotes e autoconstrução, além do incentivo 

de produção de moradias diversificadas de forma a preservar a individualidade da população.  

O Programa de Produção de Moradias Urbanas requer estreita articulação com as demais ações predecessoras 

e programas transversais, como por exemplo, a necessidade do apoio técnico habitacional para a priorização de 

atendimento das famílias e ainda elaborar projetos para angariar recursos. 

 

5.1.2.1 Beneficiários 

Os beneficiários do programa são aqueles que compõem o déficit quantitativo do município, referente às 

situações de moradias precárias para reposição e casos de coabitação e moradias alugadas, sendo 

desconsiderados os casos de habitações dentro de áreas de preservação permanente ou áreas inseridas na 

cota de inundação, por estes casos já estarem contemplados em programa específico já mencionado. 

De acordo com as informações provenientes da Fundação João Pinheiro, são contabilizados 2.470 casos de 

coabitação e 2.906 casos de ônus excessivo com aluguel, considerando a projeção para 2023. A metodologia 

utilizada não permite fazer distinção de sobreposição dos dados apresentados. Assim sendo considera-se para 

este programa uma porcentagem de 20% das situações a serem contemplados nos próximos 10 anos, que 

representam o quantitativo de 1.613 famílias10. A prioridade neste caso são aquelas situadas nos assentamentos 

                                                           

10 Esta porcentagem é um ponto de partida para o Programa, caso o município consiga parcerias e articulações junto ao Governo do Estado ou Federal, 
esta meta pode ser ampliada de acordo com a demanda. 
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precários que estão fora das áreas de risco e APP que apresentarem coabitação ou ônus excessivo com 

aluguel. 

 

5.1.2.2 Atividades específicas 

1) Buscar recursos externos ou do FMH direcionados para essa finalidade;  

2) Disponibilizar informações sobre áreas ou lotes potenciais, a partir do sistema de informações municipal; 

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

4) Adquirir lotes urbanizados para as famílias em moradias precárias; 

5) Reunir as famílias selecionadas para esclarecer o processo de aquisição (cronograma, financiamento, 

seguros, responsabilidades, etc.); 

6) Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias selecionadas, atendendo 

os parâmetros urbanísticos vigentes; 

7) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas) a elaboração de projetos 

pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, buscando a redução do custo e prazo de 

execução; 

8) Capacitar e qualificar mão de obra para construção civil, através de recursos próprios da prefeitura ou 

parcerias com entidades; 

9) Construir 1.613 unidades habitacionais para as famílias selecionadas (30% do déficit habitacional previsto 

para o ano de 2023); 

10) Auxiliar aos interessados, na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou estadual), 

para a produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social e de mercado popular; 

11) Buscar alternativas de análises especiais de aprovação de projetos, promovendo a discussão com 

arquitetos e engenheiros, além de proporcionar facilidade nas consultas para obtenção de alvarás. 

 

5.1.2.3 Recursos 

Este programa utilizará recursos do orçamento municipal, do FMH, recursos Estaduais e/ou Federais através 

dos Programas: Pró-moradia, Apoio ao Poder Público para a Construção Habitacional, Carta de Crédito 

Individual, Carta de Crédito Associativo, Programa Crédito Solidário e Carta de Crédito Habitacional. 

As parcerias e angariação de recursos ocorrerão em função dos objetivos a serem estabelecidos pelo Programa, 

sendo compostas pelas construtoras participantes do Programa, vinculadas às Secretarias Municipais, 

organizações, instituições, entidades comunitárias, associações, escolas e ONGs que poderão colaborar para o 

bom êxito das ações, mediante os recursos humanos, materiais e financeiros colocados à disposição do mesmo. 



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_FINAL 

 

 43 
 

 

As instituições parceiras deverão estar envolvidas durante todo o ciclo do processo, estando articuladas para a 

ampliação da sua capacidade de atuação na prestação de serviços e na otimização de recursos, permitindo o 

fortalecimento dos atores sociais envolvidos. 

A Tabela 16 demonstra as atividades do programa de produção de novas moradias, em médio prazo. A qual 

considerou o déficit atual apresentado para o município, considerando a taxa de crescimento para o ano de 

2023. 

Tabela 16: Atividades para Programa de Produção de Moradias – para todos os setores 
Atividades específicas Investimento 

(R$) 

1) Buscar recursos externos ou do FMH direcionados para essa finalidade - 

2) Disponibilizar informações sobre áreas ou lotes potenciais, a partir do sistema de 
informações municipal 

- 

3) Selecionar as famílias a serem contempladas a partir do Cadastro Habitacional Municipal - (1) 

4) Adquirir lotes urbanizados para as famílias em moradias precárias 58.068.000,00(2) 

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

13.000,00/ ano (3) 

6) Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias 
selecionadas, atendendo os parâmetros urbanísticos vigente 

- (4) 

7) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas) a 
elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, 
buscando a redução do custo e prazo de execução 

- 

8) Capacitar e qualificar mão de obra para construção civil, através de recursos próprios da 
prefeitura ou parcerias com entidades 

90.000/ ano (5) 

9) Construção 1.613 unidades habitacionais para as famílias selecionadas (déficit atual e 
futuro) 

34.208.245,92(6) 

10) Auxiliar aos interessados, na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou 
estadual), para a produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social 
e de mercado popular 

- 

11) Buscar alternativas de análises especiais de aprovação de projetos, promovendo a 
discussão com arquitetos e engenheiros, além de proporcionar facilidade nas consultas 
para obtenção de alvarás 

- 

TOTAL PARA TODOS OS SETORES 93.306.245,92(7) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

(1) O programa beneficiará os casos de co-habitações ou precariedade da habitação. Consideraram-se as famílias existentes nas áreas de intervenção 
localizadas fora de APP e/ou área de risco (sujeita à inundação), e excluídas aquelas diagnosticadas no levantamento em campo pela consultoria que 
necessitam apenas de melhorias na habitação. Nesse item não foram computados os domicílios que compõe os conjuntos habitacionais. 

(2) Para efeito de cálculo, considerou-se as unidades que necessitam ser realocadas, sendo que a aquisição de terreno (200m²) no município de Colombo. 

(3) Refere-se a 240 horas de dois profissionais (valor hora técnica conforme Anexo 2) e material necessário. 

(4) Elaborada pela equipe da Prefeitura Municipal, enquanto não formalizar a equipe para o Departamento de Habitação. Pode ser realizada parceria junto 
ao Programa de Assistência Técnica. 

(5) Consideraram-se 1050 horas técnicas de dois técnicos / engenheiros civis (valor honorários conforme Anexo 2) mais materiais. 

(6) Considerou-se custo estimado para aquisição de cada habitação de alvenaria e divisórias em madeira, com 40,80m²: R$ 21.207,84 COHAPAR, 2011.  

(7) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos 
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5.1.3 Programa de Melhorias Habitacionais 

O Programa de Melhorias Habitacionais destina-se à adequação das moradias precárias ou mal conservadas 

pertencentes à população de interesse social identificadas nos setores, dentro da área urbana. Considera 

aquelas moradias passiveis de adequação e melhores condições de habitabilidade mediante intervenções físicas 

tais como reformas, ampliação, construção de instalações sanitárias e outras benfeitorias que não impliquem na 

necessidade de uma nova habitação. 

Considerou-se para este programa aquelas famílias situadas dentro dos assentamentos precários que não estão 

localizadas em áreas de risco ou cota de inundação, e que encontram-se em situação de precariedade, que 

configuram 1.010 habitações nessas situações. 

O programa visa agilizar o processo de atendimento das famílias cadastradas de mais baixa renda. Em 

Colombo, essas famílias não precisariam ficar aguardando na fila por uma nova casa se tiverem a oportunidade 

de adquirir materiais de construção com preços mais acessíveis e formas de pagamento facilitadas. 

Conforme apontamentos da Secretaria Nacional de Habitação (MCIDADES, 2009), a grande maioria das 

habitações é instalada sob a modalidade de autoconstrução e financiada com pouco ou nenhum 

acompanhamento técnico. Grande parcela dessas habitações permanece inacabada e outra parte apresenta 

baixa qualidade técnica e arquitetônica, como problemas de estabilidade construtiva e/ou insalubridade.  

Considerando o papel estratégico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, dentro do 

contexto municipal, fundamentalmente no empenho de proporcionar melhorias na habitabilidade das moradias 

no município, considera-se que é seu dever: i) firmar termos ou convênios com empresas de materiais de 

construção no município e/ou Região Metropolitana de Curitiba; ii) receber doações de materiais, via Fundo 

Municipal de Habitação, iii) comprar materiais de construção, conforme as promoções e ofertas do mercado 

(cimento, telhas, tintas, pisos, entre outros); eiv) viabilizar novas formas de acessar recursos federais, através da 

estrutura municipal. Assim, em consonância com o projeto elaborado para cada área de intervenção, 

diretamente ligado ao Programa de Assistência Técnica, será possível quantificar os materiais necessários para 

as benfeitorias em cada moradia, e sua disponibilização para cada um. 
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5.1.3.1 Beneficiários 

Os beneficiários prioritários deste programa são as famílias de interesse social dos assentamentos precários que 

vivem em moradias precárias ou mal conservadas, precisem de melhorias na estrutura e/ou benfeitorias a fim de 

melhorar as condições de habitabilidade. As tabelas seguintes apresentam as situações em que serão considera 

a necessidade de benfeitorias nas habitações nos assentamentos precários em seus respectivos setores, 

totalizando 1.010 habitações. 

TABELA 17: NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO SETOR 01 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

01 VILA LIBERDADE 43 

02 JD GUARANI 05 

03 PETRÓPOLIS 11 

04 CAMPO DO TENENTE/GUARAITUBA 13 

05 RINCÃO 16 

07 MONZA 17 

08 ANA TERRA 160 

09 JARDIM DAS GRAÇAS I 14 

10 JARDIM DAS GRAÇAS II 19 

12 MONTE CASTELO 11 

38 ARAUJO I 28 

39 ARAUJO II 14 

40 FLORENÇA 10 

41 JD. DOM FERNANDO 17 

52 RUA PONTES DE MIRANDA 08 

55 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 29 

56 LADO DO CASA BRANCA 04 

59 FUNDOS DA TANCAL 40 

TOTAL SETOR 459 
Fonte: Ecotécnica, 2014. 

TABELA 18: NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO SETOR 02 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

13 CAMPO ALTO I 102 

17 FUNDOS SANTA ÚRSULA 01 

19 JARDIM CURITIBA 09 

20 SANTA HELENA 12 

21 MARCELINA 14 

24 JARDIM DAS FLORES 36 

25 JARDIM CARVALHO 12 

26 JARDIM COLUMBIA 6 

27 JARDIM ESMERALDA 23 

28 VILA NOVA 130 

29 NOVO HORIZONTE 85 

30 ARAPONGAS 58 

33 GEORGINA 02 

36 SANTA TEREZA 02 
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54 PRÓXIMO DA RUA DO CURIÓ 30 

58 PRADO 29 

 TOTAL SETOR 551 
Fonte: Ecotécnica, 2014. 

 

5.1.3.2 Atividades específicas 

1) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o aceite do 

benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará na saída automática do 

cadastro; 

2) Analisar a capacidade de financiamento dos moradores para melhor direcioná-los às linhas de crédito ou 

programas de financiamento que se adequem às necessidades diagnosticadas;  

3) Adquirir material para realizar melhorias habitacionais em 1.010 moradias; 

4) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o aceite do 

benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará na saída automática do 

cadastro; 

5) Acionar a Assistência Técnica Gratuita11, quando necessária, para elaboração dos projetos necessários 

(reforma ou ampliação) e do orçamento de materiais; 

6) Elaborar formulário padrão de dados/ documentos e planilha padrão de descrição e quantitativo de 

materiais para cada família contemplada (estes documentos serão utilizados para atender os trâmites 

administrativos do financiamento); 

7) Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do material, com a 

emissão de boletos. 

 

5.1.3.3 Recursos 

O Programa de Melhorias Habitacionais poderá angariar recursos através de parcerias com Governo Federal, 

Estadual e com a iniciativa privada para aquisição de materiais de construção, os quais deverão ser alocados no 

FMH. Desta forma, prevê-se a execução do programa à médio prazo, conforme mostram a Tabela 19. 

TABELA 19: ATIVIDADES PARA PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS – TODOS OS SETORES 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
INVESTIMENTO 

(R$) 

1) Elaborar material de divulgação do Programa contendo quem poderá se beneficiar, de que 
forma e quais tipos de materiais disponíveis no Banco de Materiais de Construção 

5.000,00/ano 

                                                           

11  Garantia de assistência técnica gratuita desde a fase de projeto a execução de casas populares para população de baixa renda, conforme previsto na 
Lei Federal 11.888/08, Lei de Assistência Técnica. A lei significa a criação de um sistema de financiamento público para a remuneração do trabalho de 
arquitetos e urbanistas, e engenheiros envolvidos no projeto e administração de habitação de baixa renda. 
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2) Analisar a capacidade de financiamento dos moradores para melhor direcioná-los às linhas 
de crédito ou programas de financiamento que se adéqüem às necessidades 
diagnosticadas 

- 

3) Adquirir material para realizar melhorias habitacionais em 1.010 moradias. 2.620.697,50 

4) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o 
aceite do benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará 
na saída automática do cadastro 

- 

5) Acionar a Assistência Técnica Gratuita para elaboração dos projetos necessários (reforma 
ou ampliação), caracterização dos terrenos em questão e do orçamento de materiais 

- 

6) Elaborar formulário padrão de dados/ documentos e planilha padrão de descrição e 
quantitativo de materiais para cada família contemplada (estes documentos serão utilizados 
para atender os trâmites administrativos do financiamento ou doação dos materiais) 

- 

7) Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do 
material, com a emissão de boletos ou declaração de doação 

- 

TOTAL  2.670.697,50(3) 

Fonte: ECOTÉCNICA. 2013 

(1)Considerou-se o número de famílias que necessitam de melhorias (diagnosticadas pela consultoria quando da realização de levantamento em 
campo)nas áreas de intervenções existentes (21), e para cada unidade habitacional considerou-se um custo de R$ 2.594,75. Tomou-se como valor de 
referência o preço do CUB para o mês de março de 2014 para residências de baixo padrão (considerando residência unifamiliar de um pavimento com dois 
dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque) de R$ 1.201,27/m² e levando em consideração o dimensionamento mínimo de um banheiro (1,20 
x1,80m), entretanto, não se remete somente a este tipo de melhoria). 

(3) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos 

 

5.1.4 Programa de Urbanização e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários 

O objetivo principal deste programa é beneficiar as 1.010 famílias situadas nos assentamentos precários 

identificados, que estão localizados fora das áreas de risco de inundação e Áreas de Preservação Permanente, 

ou seja, promover a regularização fundiária e urbanização nos casos em que é possível permanecer na área.  

A ideia é inicialmente resolver as situações emergenciais no município, sendo que as outras situações presentes 

serão beneficiadas dentro do cronograma de obras da Prefeitura, à medida que os recursos forem liberados para 

cada projeto.    

O Programa de Urbanização ocorrerá concomitantemente com a regularização fundiária das áreas em questão, 

devendo ocorrer as duas situações de intervenção. 

Está direcionado às áreas de intervenção urbanas tendo por objetivo promover a melhoria das condições de vida 

e de habitabilidade da população de baixa renda residente em áreas com infraestrutura inadequada ou 

inexistente, em áreas passíveis de serem regularizadas ou de permanência da população, por meio da melhoria 

da qualidade urbana e ambiental, bem como da titularidade da terra. Neste caso específico está abordando a 

urbanização e regularização de situações de moradias tanto públicas quanto privadas (por ambas se tratarem de 

baixa renda). No entanto, no item seguinte, apresenta-se o programa específico de Regularização Fundiária que 

contempla as situações de moradias irregulares. 

Os assentamentos precários identificados no município de Colombo estão em sua grande maioria desprovidos 

de pavimentação, drenagem pluvial e sistema de esgotamento sanitário.  
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As intervenções citadas deverão estar associadas à regularização fundiária e também à melhoria do ambiente 

urbano, a partir da dotação dos espaços públicos que o qualifiquem e, consequentemente, contribuam para 

melhoria da qualidade de vida dos moradores, tais como tratamento dos espaços livres remanescentes para 

áreas públicas, tratamento paisagístico, criação de praças e áreas verdes e equipamentos urbanos e 

comunitários, dentre outros. 

O Programa deverá operar de forma articulada entre várias secretarias, em especial na implantação dos 

equipamentos urbanos de saúde, educação, esporte, lazer e cultura, bem como com políticas e programas 

sociais, de geração de emprego e renda, e de educação ambiental, de acordo com as diretrizes e estratégias 

previstas em programa específico, tais como: 

 Atualizar constantemente o cadastramento e mapeamento das áreas de intervenção, alimentando 

o Sistema de Informações Municipal; 

 Cumprir os parâmetros urbanísticos definidos em legislação municipal específica para urbanização 

das áreas; 

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

de Assistência Técnica; 

 Efetuar a fiscalização nas áreas de intervenção e nas demais regiões no município a fim de evitar 

novas ocupações irregulares. 

 

5.1.4.1 Beneficiários 

Foram identificadas 1.010 famílias dentro dos assentamentos precários urbanos (setor 01 e setor 02) que vivem 

com infraestrutura inadequada ou inexistente (saneamento, drenagem e pavimentação) ou instaladas de forma 

irregular em áreas públicas e privadas, passíveis de regularização e fixação da população. 

TABELA 20: NECESSIDADES DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SETOR 01 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

01 VILA LIBERDADE 43 

02 JD GUARANI 05 

03 PETRÓPOLIS 11 

04 CAMPO DO TENENTE/GUARAITUBA 13 

05 RINCÃO 16 

07 MONZA 17 

08 ANA TERRA 160 

09 JARDIM DAS GRAÇAS I 14 

10 JARDIM DAS GRAÇAS II 19 

12 MONTE CASTELO 11 

38 ARAUJO I 28 

39 ARAUJO II 14 

40 FLORENÇA 10 

41 JD. DOM FERNANDO 17 

52 RUA PONTES DE MIRANDA 08 
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55 RUA NOSSA SENHORA DO CARMO 29 

56 LADO DO CASA BRANCA 04 

59 FUNDOS DA TANCAL 40 

TOTAL SETOR 459 
Fonte: Ecotécnica, 2014. 

 

TABELA 21: NECESSIDADES DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SETOR 02 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

13 CAMPO ALTO I 102 

17 FUNDOS SANTA ÚRSULA 01 

19 JARDIM CURITIBA 09 

20 SANTA HELENA 12 

21 MARCELINA 14 

24 JARDIM DAS FLORES 36 

25 JARDIM CARVALHO 12 

26 JARDIM COLUMBIA 6 

27 JARDIM ESMERALDA 23 

28 VILA NOVA 130 

29 NOVO HORIZONTE 85 

30 ARAPONGAS 58 

33 GEORGINA 02 

36 SANTA TEREZA 02 

54 PRÓXIMO DA RUA DO CURIÓ 30 

58 PRADO 29 

 TOTAL SETOR 551 
Fonte: Ecotécnica, 2014. 

5.1.4.2 Atividades específicas 

1) Elaborar o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral das áreas de intervenção e de áreas a 

serem desafetadas (caso necessário), devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos 

próximos) bem como apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das ocupações) e tempo 

de consolidação;  

2) Elaborar estudos de raios de atendimento e demanda dos equipamentos e serviços urbanos: saúde, 

educação, lazer e esporte para comprovação da necessidade de sua implantação;  

3) Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de Interesse Social 

(de zero a 03 salários mínimos);  

4) Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP, COMEC, Instituto 

das Águas, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para elaboração de estudos, 

levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a titulação aos moradores; 

5) Transferir as áreas para o município (caso seja da União), quando necessário; 

6) Firmar parcerias intersetoriais integradas com as demais secretarias e programas sociais, de geração de 

emprego e renda; 
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7) Elaborar e executar o PTTS para área de intervenção; 

8) Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias interessadas e 

beneficiadas; 

9) Elaborar projeto e executar a urbanização das áreas de intervenção (implantação e engenharia); 

10) Elaborar estudos para recuperação ambiental da área de intervenção, em especial na proximidade de 

córregos e nascentes;  

11) Solicitar à SANEPAR, a implantação de esgotamento sanitário. 

12) Promover a desafetação12 das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo ocupadas por 

população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização fundiária através de lei 

municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens dominiais; 

13) Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário de regularização 

fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse social; 

14) Analisar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através do 

estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento; 

15) Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais; 

16) Realizar o processo cartorário (registro do imóvel); 

17) Realizar a assinatura dos contratos de compromisso. 

 

5.1.4.3 Recursos 

O prazo previsto para a execução deste programa é de 10 anos. A Tabela 22 abaixo, apresenta atividades 

específicas necessárias assim como os investimentos para o setor de interesse social 02. 

TABELA 22: ATIVIDADES PARA PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
Atividades específicas Investimento (R$) 

1) Elaborar o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral das áreas de intervenção e 
de áreas a serem desafetadas (caso necessário), devendo constar a localização (bairro, 
localidade, loteamentos próximos) bem como apresentar o histórico de ocupação da área 
(data de início das ocupações) e tempo de consolidação 

13.104,64 (1) 

2) Elaborar estudos de raios de atendimento e demanda dos equipamentos e serviços 
urbanos: saúde, educação, lazer e esporte para comprovação da necessidade de sua 
implantação; 

- 

3) Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de 
Interesse Social (de zero a 03 salários mínimos); 

- 

4) Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP, 
COMEC, Instituto das Águas, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para 
elaboração de estudos, levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a 
titulação aos moradores 

- 

                                                           

12 Alteração da destinação do bem, de uso comum do povo, no caso via pública, para a categoria de dominicais (sem destinação passível de alienação), 
desonerando-o do gravame que o vinculava à finalidade determinada. 
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Atividades específicas Investimento (R$) 

5) Transferir as áreas para o município (caso seja da União), quando necessário - 

6) Firmar parcerias intersetoriais integradas com as demais secretarias e programas sociais, 
de geração de emprego e renda 

- 

7) Elaborar e executar o PTTS da área de intervenção 1.616.000,00(2) 

8) Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias 
interessadas e beneficiadas 

10.000,00/ano (3) 

9) Elaborar o projeto e executar a urbanização das áreas de intervenção (implantação e 
engenharia) 

11.110.000,00 (4) 

10) Elaborar estudos para recuperação ambiental das áreas de intervenção, em especial na 
proximidade de córregos e nascentes 

- (5) 

11) Solicitar à SANEPAR, a implantação e/ou ampliação das redes de esgotamento sanitário - 

12) Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens do uso comum do povo 
ocupadas por população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização 
fundiária através de Lei Municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens 
dominiais 

22.860,00/ano (6) 

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

7.200,00/ano (7) 

14) Analisar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, 
através do estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento; 

- 

15) Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais - 

16) Realizar o processo cartorário (registro do imóvel); 1.010.000,00(8) 

17) Realizar a assinatura dos contratos de compromisso. - 

TOTAL PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 14.149.704,64(9) 

(1) Valor estimado para atender todas as áreas de intervenção que serão atendidas pelo programa. Valor com base na tabela SANEPAR Julho de 2013 + 
BDI. Tem-se R$ 0,04/m². O total de área das áreas urbanas que necessitam de urbanização foi de 327.616 m².Destaca-se que ao realizar o projeto de 
urbanização, deverá ser revista a metragem.  

(2) Para estimar este custo foi realizada uma média por família para elaboração e execução do PTTS, baseado em trabalhos realizados pela consultoria e 
alguns exemplos dispostos no Ministério das Cidades, resultando um valor de aproximadamente R$ 1.600,00/família. Destaca-se que este custo pode 
variar de acordo com o tamanho da área de intervenção, número de famílias a serem atendidas, tipo de intervenção, entre outros. Neste programa 
contabilizou-se 1010 famílias a serem beneficiadas 

(3) Fonte: levantamento realizado pela consultoria para os gastos de material para confecção de folders e cartazes, bem como a elaboração da arte e 
posteriormente distribuição/divulgação. 

(4) Valor retirado do Curso à distância Planos Locais de Habitação Social do MCidades (2009). Para cada moradia foi calculado um valor de R$11.000,00. 
Dentro deste valor serão contemplados os seguintes serviços: pavimentação asfáltica, rede de água, iluminação pública, drenagem e rede de esgoto.  

(5) Deve-se elaborar o Plano de Arborização, com estudos específicos das espécies compatíveis com o local, distâncias entre outros. Custo não 
computado, uma vez que é possível firmar parcerias para aquisição das mudas. Custos já computados no Programa de Realocação de famílias em Áreas 
de Proteção Ambiental. 

(6)Considerou-se 90 horas técnicas de topógrafo no valor conforme especificado no Anexo 2e 36 horas técnicas de advogado (valor hora técnica: 01salário 
mínimo) 

(7) Considerou-se aproximadamente 192 horas técnicas de profissionais (valor hora técnica conforme especificado no Anexo 2).  

(8) Custo estimado para elaboração de documentação necessária de R$ 1.000,00 por família, baseado em trabalhos realizados pela consultoria. 

(9) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos.  

5.1.5 Programa de Regularização Fundiária 

Visando a legalização de posse das famílias com irregularidade fundiária na área urbana do município de 

Colombo, propõe-se o Programa de Regularização Fundiária.  

A Regularização Fundiária, principalmente a de interesse social, é uma obrigação do Poder Público, em todas as 

suas esferas. Dentro deste contexto, a Prefeitura Municipal de Colombo deve utilizar todos os instrumentos 

disponíveis para concretizar um direito que é de todos os cidadãos brasileiros: o direito à moradia digna, 

reconhecido como fundamental nos termos do artigo 6° da Constituição Brasileira, no Estatuto da Cidade e no 

Código Civil. Cabe ao Poder Público Municipal dar um tratamento igualitário para as populações de baixa renda 
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que ocupam áreas urbanas e rurais, sejam públicas ou privadas. As medidas devem ser voltadas a conferir 

condições dignas de moradia, acesso aos serviços públicos básicos e o direito de uso do imóvel ocupado para 

esta população. 

A eficácia da regularização fundiária que, por ser uma das prioridades da Política de Urbana, depende 

diretamente da obtenção de recursos para dar fluência ao processo, que muitas vezes não depende apenas do 

desenrolar da burocracia. A utilização dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, indicados no Plano 

Diretor, como IPTU progressivo concessão de uso especial para fins de moradia, desapropriação com 

pagamento através de títulos da dívida pública, as operações urbanas consorciadas e a transferência do direito 

de construir, são ferramentas indispensáveis tanto para a capitalização do FMH quanto para soluções jurídicas 

relacionadas à situação fundiária de cada residente. 

Entre as medidas legislativas necessárias para a regularização fundiária das áreas públicas municipais está a 

necessidade do Executivo Municipal encaminhar para a Câmara Municipal de Vereadores projetos de leis 

visando à desafetação das áreas públicas municipais, da classe de bens de uso comum do povo, ocupadas por 

habitações de população de baixa renda (§ 1º do artigo 196). 

As regularizações fundiárias de ocupações e assentamentos irregulares em bens do Estado e da União iniciam-

se pela formalização da parceria com o Município, por meio de um termo de cooperação técnica, a fim de definir 

a gestão de forma compartilhada e garantir a regularização jurídica, urbanística e ambiental. De posse destas 

áreas, a Prefeitura Municipal poderá proceder à Regularização Fundiária da área, desde que sejam áreas 

passíveis de ocupação, para uso exclusivo destinadas à habitação, priorizando as famílias de interesse social, e 

desde que os ocupantes não possuam outro imóvel de sua propriedade.  

O Programa de Regularização Fundiária no município de Colombo envolve tanto as áreas públicas quanto as 

privadas, cada qual com seus subsídios e restrições. No primeiro caso, a Prefeitura poderá transferir o direito de 

uso do solo às famílias com instrumentos urbanísticos voltados à Regularização Fundiária, contudo, se for de 

outro nível de governo, a transferência de lotes esbarra na burocracia dos órgãos envolvidos. Quando se trata de 

áreas particulares, as possibilidades de regularização das famílias são menores pelo custo da terra e pela 

necessidade de recursos financeiros ou títulos da dívida pública, quando disponíveis no Fundo Municipal, a 

serem negociados com os proprietários, devido a processo de desapropriação ou transferência de potencial, 

respectivamente.  

Para auxiliar o processo de regularização e reurbanização nestas áreas, a Prefeitura poderá implementar o 

instrumento complementar, que se trata do Regularizador Social, explicitado na sequência, que possibilita a 

parceria entre a Prefeitura e Iniciativa Privada. 

É importante destacar que ficará vedada a regularização em terrenos que apresentem as seguintes 

características: 

 Aterrados com material nocivo à saúde pública; 
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 Com declividade igual ou superior ao previsto nas legislações vigentes; 

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

estabilidade; 

 Alagadiços ou sujeitos às inundações; 

 De preservação ambiental ou ocupação restrita; 

 Onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis. 

 

5.1.5.1 Regularizador Social 

Para a melhor resultado do programa de regularização fundiária é interessante firmar parceria entre a iniciativa 

privada e a prefeitura, através do “Regularizador Social”. Este instrumento servirá para dar maior agilidade ao 

programa de regularização fundiária. As parcerias com incorporadoras ou loteadores são essenciais para 

ampliar a oferta de lotes populares ou não, visando à regularização ou realocação das famílias que ocupam 

áreas impróprias à moradia em Colombo. 

Neste modelo de parceria, o município deixa a cargo da iniciativa privada a realização de grande parte do 

processo de regularização fundiária, passando a atuar como supervisor. Para cada área objeto de intervenção, 

deverá existir um Termo de Compromisso ou de Ajustamento de Conduta (TAC), a ser firmado entre o poder 

público, o regularizador social e demais instituições interessadas. 

O Termo de Compromisso a ser firmado entre a prefeitura e o Regularizador Social deverá conter 

obrigatoriamente os seguintes elementos: 

 Definição do cronograma geral de legalização e urbanização da área, definindo as etapas e indicando 

prazos e condições para o cumprimento das obrigações; 

 Definição de penalidades para as hipóteses de descumprimento injustificado do acordo; 

 Previsão da forma de notificação do Regularizador Social e da prefeitura na hipótese de atraso ou 

descumprimento do Termo de Compromisso; 

 Explicitação das obrigações de cada uma das partes envolvidas. 

As empresas interessadas deverão ser cadastradas na Prefeitura após análise técnica, jurídica e de idoneidade 

fiscal e financeira. Nesta parceria, caberá a cada uma das partes assumirem determinadas responsabilidades, 

como mostra o Quadro 2. 

QUADRO 2: RESPONSABILIDADES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DO REGULARIZADOR SOCIAL 
 Atividades específicas 

REGULARIZADOR SOCIAL   Sensibilizar e mobilizar a população para discussão do processo de 
regularização, esclarecendo suas etapas, atores envolvidos e suas responsabilidades; 
 Organizar os moradores em comissão de acompanhamento e formação de 
Câmara Técnica que deverá ser formada minimamente pela comissão de moradores, 
representante da instituição regularizadora, da prefeitura municipal; 
 Mediar o acordo judicial a ser firmado entre proprietários e ocupantes, que 
definirá responsabilidades de cada parte envolvida, valor do metro quadrado formado pelo 
valor da indenização, custos da regularização (regularizador social) para desenvolvimento 
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 Atividades específicas 

de projetos, custas judiciais e custos de implantação de obras de infraestrutura, caso a 
comunidade opte por agregar este custo à regularização; 
 Desenvolver os projetos necessários à regularização e encaminhar para 
aprovação, junto aos órgãos competentes (municipais e estaduais), que deverá culminar 
no registro do parcelamento junto ao Cartório de Registro de Imóveis e posterior abertura 
das matrículas individualizadas dos lotes, à medida que os lotes forem sendo quitados 
pelos moradores; 
 Acompanhar todo o processo de acordo judicial e sua homologação, com vistas 
a finalizar as ações possessórias pendentes sobre a área ocupada irregularmente; 
 Fornecer as informações necessárias para que o Estado e o Município possam 
cumprir a função de promotor e fiscalizador do processo de regularização; 
 Formalizar os contratos individuais de adesão à regularização e de pagamento 
da indenização ao proprietário com os ocupantes, com base no projeto de regularização 
elaborado conforme os parâmetros estabelecidos pelo município e previamente anuído 
por ele; 
 Acompanhar a carteira de pagamento dos moradores efetuando os devidos 
repasses definidos no acordo judicial e TAC, que envolvem indenização, custos diversos 
de regularização e possivelmente obras de urbanização, implantação de infraestrutura ou 
realocações; e 
 Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC. 

PREFEITURA MUNICIPAL  Supervisionar o trabalho do Regularizador Social fornecendo as informações 
necessárias ao andamento dos trabalhos da regularização; 
 Aprovar os projetos de regularização dos parcelamentos; 
 Captar recursos para implantação de obras de urbanização e infraestrutura com 
vistas a reduzir os custos de regularização dos moradores; 
 Participar da Câmara Técnica; 
 Acompanhar as reuniões nas comunidades e participar das reuniões e 
discussões de elaboração do TAC; 
 Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC. 

PROPRIETÁRIOS DE 
ÁREAS 

 Fornecer a documentação necessária ao andamento dos trabalhos; 
 Acompanhar as etapas do trabalho do regularizador social; 
 Participar das discussões de elaboração do acordo judicial; 
 Participar das discussões de elaboração do TAC; e 
 Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC. 

OCUPANTES Participar das reuniões e encontros de discussão sobre a regularização fundiária e 
elaboração do acordo judicial; 
Firmar contrato de adesão à regularização e instrumento de indenização ao proprietário e 
fornecer a documentação necessária para tal; 
Realizar o pagamento das parcelas conforme definido em acordo e firmado no contrato de 
adesão e instrumento indenizatório; 
Acompanhar todas as etapas do trabalho do regularizador social; 
Participar das discussões de elaboração do TAC via comissão de acompanhamento ou 
associação de moradores; e 
Cumprir as demais obrigações acordadas no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

5.1.5.2 Beneficiários 

Este programa deve atender às diversas classes sociais, desde que as famílias estejam morando em ocupações 

irregulares que necessitem se legalizar perante os órgãos públicos e as legislações vigentes. Para a 



 

 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS 

COLOMBO - PR 

 

ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO_FINAL 

 

 55 
 

 

implementação do Programa de Regularização Fundiária, deverão ser considerados os critérios abaixo 

mencionados: 

 Comprovação de irreversibilidade do loteamento implantado através de laudo técnico; 

 Levantamento da situação dominial atual e título de propriedade; 

 Na impossibilidade de identificação do título e esgotadas todas as pesquisas necessárias para sua 

localização (inclusive convocação em diário oficial do estado e jornal de circulação local) o município ou 

parceria privada poderão intervir; 

 Atender as normas/leis ambientais, inclusive a aplicabilidade da Resolução CONAMA nº 369/2006 para 

reduzir o número de realocações, e diretrizes urbanísticas. 

 

Além dos assentamentos precários contemplados no Programa de Urbanização e Regularização Fundiária, é 

válido ressaltar que, no município de Colombo, há diversas outras situações para regularização fundiária, mas 

que só poderão ser identificadas e detalhadas a partir de um levantamento específico, que foge do escopo do 

PLHIS. Este levantamento se faz urgente, uma vez que nem mesmo a administração municipal possui estes 

dados. 

Como os custos de regularização fundiária já foram computados no programa acima seguem apenas as 

principais diretrizes e ações que compõem um Programa de Regularização Fundiária, tanto para pública quanto 

para área privada. 

 

5.1.5.3 Atividades específicas 

No que diz respeito à regularização fundiária das áreas públicas, o poder público deverá: 

 Identificar área, devendo constar a localização (bairro, localidade, loteamentos próximos) bem como 

apresentar o histórico de ocupação da área (data de início das ocupações) e tempo de consolidação; 

 Prover redução ou isenções nas taxas de aprovação de projetos, priorizando obras de Interesse Social 

(de 0a 03 salários mínimos); 

 Formalizar o termo de cooperação técnica entre o Município e Governo do Estado (IAP, COMEC, ÁGUAS 

PARANÁ, ITCG) e/ou Município e União, as responsabilidades para elaboração de estudos, 

levantamentos, cadastros e execução de obras para garantir a titulação aos moradores; 

 Transferir as áreas para o município (caso seja da União ou Estado); 

 Promover a desafetação das áreas públicas da classe dos bens de uso comum do povo ocupadas por 

população de baixa renda que serão objeto de urbanização e regularização fundiária através de Lei 

Municipal transferindo estas áreas para a classe dos bens dominiais; 

 Aplicar a concessão de uso especial para fins de moradia como instrumento prioritário de regularização 

fundiária das áreas públicas ocupadas por população de interesse social; 
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 Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através do 

estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento; 

 Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de regularização e definindo 

o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, associações, moradores); 

 Realizar reuniões com a comunidade; 

 Divulgar o programa à comunidade, facilitando a comunicação entre as famílias interessadas e 

beneficiadas; 

 Elaborar a caracterização da área, objeto de estudo, contendo o levantamento fundiário, topográfico e 

social; 

 Realizar a análise integrada da situação físico-territorial, legal e jurídica da área, identificando os lotes 

passíveis de regularização com base na caracterização do assentamento realizada; 

 Convocar e realizar reuniões com as famílias, para que em conjunto sejam tomadas as decisões 

necessárias para concretização do programa, sendo que todas as decisões (atividades a serem 

desenvolvidas, cronograma das atividades) deverão ter o consentimento da população residente; 

 Identificar as medidas administrativas e jurídico-legais necessárias à regularização fundiária (definição 

dos instrumentos, formas de cobrança, entre outros); 

 Elaborar projeto urbanístico e orçamento detalhado de todo o processo; 

 Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto; 

 Aprovar o novo parcelamento junto aos órgãos municipais e estaduais; 

 Elaborar laudo de avaliação para definir valores a serem pagos pelos beneficiários, utilizando 

instrumentos urbanísticos e jurídicos; 

 Realizar a assinatura dos contratos de compromisso. 

 

Para as áreas particulares, na maioria das situações, caberá ao Regularizador Social: 

 Designar o Regularizador Social (pelo poder público ou através dos próprios moradores); 

 Implantar canais de comunicação com a sociedade civil para todo o processo de regularização; 

 Solicitar aos interessados a apresentação da situação dominial atual e título de propriedade devidamente 

registrado no cartório de imóveis da área em questão. Caso haja impossibilidade de identificação do título 

e esgotadas todas as pesquisas necessárias para sua localização (convocação em diário oficial do 

estado e jornal de circulação local) o município ou parceria privada poderão intervir; 

 Caracterizar o assentamento, contendo levantamento fundiário, topográfico e social; 

 Realizar a análise integrada da situação físico territorial, legal e jurídica da área, identificando as glebas e 

lotes passíveis de regularização com base na caracterização realizada anteriormente; 

 Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de regularização e definindo 

o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, associações, moradores); 
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 Realizar reuniões com as famílias para apresentar e discutir o diagnóstico e análise integrada; 

 Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através do 

estabelecimento de ZEIS e da Lei de Parcelamento; 

 Elaborar projeto urbanístico; 

 Realizar nova reunião com as famílias para apresentação deste projeto; 

 Aprovar o parcelamento junto aos órgãos municipais; 

 Elaborar a montagem e instrução dos processos, com as informações obtidas em cartório, a respeito das 

áreas ocupadas e dos proprietários, juntamente com o projeto de regularização, informações dos 

ocupantes e da comprovação da posse13; 

 Informar a comunidade a respeito da situação do processo, e dos trâmites legais, e solicitação de 

informações adicionais; 

 Solicitar a expedição do ofício para ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis. 

Sempre que necessário, o município de Colombo deverá encaminhar Projeto de Lei à Câmara de Vereadores 

para a criação de Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), caso as áreas passíveis de serem regularizadas não 

estejam demarcadas, na forma da lei de uso e ocupação do solo do municipal (Lei Municipal n◦ 1763/2003 – 

anexo I). 

  

5.1.6 Programa de Moradia Rural 

O Programa de Moradia Rural consiste em oferecer melhores condições de habitabilidade e segurança de 

propriedade aos moradores dos assentamentos precários localizados no Setor 03, através de subprogramas que 

atendem as demandas do déficit habitacional e inadequação dos domicílios, como a precariedade parcial e 

extrema, problemas de infraestrutura e irregularidade fundiária. 

Este Programa é um importante meio de viabilizar grande aporte de recursos, atendendo famílias com renda de 

até 03 salários mínimos, sendo beneficiadas por subsídios. Cabe ao poder público o estabelecimento de 

convênios, parcerias e articulação com iniciativas e ações de provisão habitacional em âmbito dos demais entes 

federativos (Governo Estadual e Federal), que disponibilizam diferentes modalidades de oferta de habitação 

rural, destacando-se, por exemplo, o Programa Nacional de Habitação Rural, Programa Federal Minha Casa 

Minha Vida (PMCMV), Programa Morar Bem Paraná Rural, e Programa Estadual Casa da Família Rural.  

O Programa de Moradias Rurais requer estreita articulação com as demais Ações Predecessoras e Programas 

Transversais, como por exemplo, a necessidade do apoio técnico habitacional para a priorização de atendimento 

das famílias nas áreas de intervenção e ainda elaborar projetos para angariar recursos. Sabe-se que, se 

                                                           

13No caso dos processos de usucapião (individual, plúrima ou coletiva) são elaboradas as petições ou realizadas a assinatura dos contratos (a título 
precário) de compromisso de compra e venda. 
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tratando especificamente da área rural, será necessário o empenho da equipe municipal em efetivar um 

relacionamento sólido com o INCRA, COHAPAR, e demais órgãos pertinentes à questão rural.  

Este programa subdivide-se em: 

 Subprograma de Produção de Moradia Rural; 

 Subprograma de Melhorias Habitacionais Rurais; 

 Subprograma de Regularização Fundiária e Melhorias na Infraestrutura Rural; 

Vale salientar que, a criação destes subprogramas é resultado da complexidade das questões no meio rural de 

Colombo, as quais são semelhantes às questões urbanas e de igual magnitude no panorama municipal, 

entretanto, possuem trâmites diferentes para sua resolução.  

 

5.1.6.1 Subprograma de Produção de Moradias Rurais 

Este programa tem por objetivo o acesso a novas moradias, por parte da população de interesse social habitante 

da área rural de Colombo.  

Para este programa foram consideradas as 106 famílias localizadas em assentamentos precários, identificadas 

por estarem em Área de Preservação Permanente, necessitando assim ser realocadas como situações 

priritárias. Contudo, é valido sublinhar que ainda há necessidade de produção de novas moradias para os casos 

de coabitação existentes e enumerados segundo a Fundação João Pinheiro, que deverão ser identificados e 

resolvidos através de incentivos à produção privada e espontânea. 

 

5.1.6.1.1 Beneficiários 

Os beneficiários deste subprograma serão as 106 famílias componentes dos assentamentos precários do Setor 

03-Rural, situados em Área de Preservação Permanente, conforme indicado na tabela a seguir.  

 

TABELA 23: OCUPAÇÕES EM ÁREAS DE APP, SETOR 03 
Nº Ocupação Irregular 

Somente em 
APP 

42 BUTIATUMIRIM 25 

43 POÇO NEGRO 0 

44 FUNDOS TANCAL 07 

45 CAPIVARI 20 

46 ROSEIRA 02 

47 SANTA GEMA I 01 

48 SANTA GEMA II 0 

49 RIBEIRÃO DAS ONÇAS 37 

50 CAPIVARIZINHO I 03 

51 CAPIVARIZINHO II 05 

53 PRÓXIMO À CAL CEM 02 
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57 CAETANO 04 

 TOTAL SETOR 106 
 Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

5.1.6.1.2 Atividades Específicas 

1) Buscar recursos externos ou do FMH direcionados para essa finalidade;  

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

3) Reunir as famílias selecionadas para esclarecer o processo de aquisição (cronograma, financiamento, 

seguros, responsabilidades, etc.); 

4) Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias selecionadas; 

5) Incentivar, através de convênios ou parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas) a 

elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, buscando a redução 

do custo e prazo de execução; 

6) Capacitar e qualificar mão de obra para construção civil, através de recursos próprios da prefeitura ou 

parcerias com entidades; 

7) Construir 106 unidades habitacionais para as famílias que compõe o déficit rural prioritário; 

8) Auxiliar aos interessados, na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou estadual). 

 

5.1.6.1.3 Recursos 

Este programa utilizará recursos do orçamento municipal, do FMH, recursos Estaduais e/ou Federais através 

dos Programas: Programa de Subsidio à Habitação de Interesse Social (PSH), Programa Minha Casa Minha 

Vida, Programa Nacional de Habitação Rural, Programa Morar Bem Paraná Rural e Programa Estadual Casa da 

Família Rural. 

A Tabela 24 demonstra as atividades do subprograma de produção de novas moradias, em médio prazo. A qual 

considerou o déficit atual nas áreas de intervenção, conforme a taxa de crescimento apresentada no volume do 

diagnóstico, totalizando então, 106 novas residências. 
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TABELA 24: ATIVIDADES PARA SUB-PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE MORADIAS RURAIS 
Atividades específicas Investimento 

(R$) 

1) Buscar recursos externos ou do FMH direcionados para essa finalidade - 

2) Selecionar as famílias a serem contempladas a partir do Cadastro Habitacional Municipal (1) 

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

6.500/ano (2) 

4) Elaborar projetos arquitetônicos e de engenharia em conjunto com as famílias selecionadas (3) 

5) Incentivar, através de parcerias (Universidades, Construtoras, Escolas Técnicas) a 
elaboração de projetos pilotos, na produção de moradia com tecnologias inovadoras, 
buscando a redução do custo e prazo de execução 

- 

6) Capacitar e qualificar mão de obra para construção civil, através de recursos próprios da 
prefeitura ou parcerias com entidades 

60.000/ano (4) 

7) Construir 106 unidades habitacionais para as famílias selecionadas 2.248.031,04(5) 

8) Auxiliar aos interessados, na obtenção de financiamentos públicos (com recurso federal ou 
estadual), para a produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social e 
de mercado popular 

- 

TOTAL PARA EXECUÇAO DO SUBPROGRAMA 2.913.031,04(6) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

(1) O Programa beneficiará os casos de co-habitações e precariedade da habitação. Consideraram-se as famílias existentes nas áreas de intervenção 

localizadas fora de APP e/ou área de risco (sujeita à inundação), englobando aquelas diagnosticadas no levantamento em campo pela consultoria. Os 

critérios dos beneficiários deverão ser acordados entre a equipe técnica municipal e a população;  

(2) Refere-se a 120 horas de dois profissionais (valor hora técnica conforme Anexo 3) e material necessário; 

(3) Elaborada pela equipe da Prefeitura Municipal, enquanto não formalizar a equipe para o Departamento de Habitação. Pode ser realizada parceria junto 

ao Programa de Assistência Técnica; 

(4) Consideraram-se 700 horas técnicas de dois técnicos / engenheiros civis (valor honorários conforme Anexo 3) mais materiais; 

(5) Considerou-se custo estimado para aquisição de cada habitação de alvenaria e divisórias em madeira, com 40,80 m²: R$ 21.207,84 (COHAPAR, 2011). 

(6) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos  
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5.1.6.2 Subprograma de Melhorias Habitacionais Rurais 

O Subprograma de Melhorias Habitacionais tem por objetivo proporcionar o acesso a recursos materiais à 

população de interesse social das 12 áreas de intervenção identificadas no diagnóstico deste PLHIS.  

Este sub-programa se justifica pelo número elevado de moradias em condições de precariedade parcial, não 

havendo necessidade de nova moradia, apenas apoio para melhorias em sua estrutura.  

5.1.6.2.1 Beneficiários 

As famílias beneficiadas serão aquelas que se encontram em situação de precariedade parcial de habitação, ou 

seja, moradias com problemas estruturais que comprometem as condições do habitar, necessitando de 

intervenções materiais para garantir a integridade da edificação e condições de moradia. A seguir, a tabela 

apresenta o número de moradias que necessitam de melhorias habitacionais na porção rural do município de 

Colombo. Essas situações prioritárias contabilizam um total de 167 famílias. 

 

TABELA 25: NECESSIDADES DE MELHORIAS HABITACIONAIS NO SETOR 02 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

42 BUTIATUMIRIM 03 

43 POÇO NEGRO 12 

44 FUNDOS TANCAL 19 

45 CAPIVARI 21 

46 ROSEIRA 01 

47 SANTA GEMA I 0 

48 SANTA GEMA II 09 

49 RIBEIRÃO DAS ONÇAS 38 

50 CAPIVARIZINHO I 15 

51 CAPIVARIZINHO II 13 

53 PRÓXIMO À CAL CEM 22 

57 CAETANO 14 

TOTAL SETOR 167 
Fonte: Ecotécnica, 2014. 
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5.1.6.2.2 Atividades Específicas 

1) Elaborar material de divulgação do Programa informando quem poderá se beneficiar, de que forma e 

quais tipos de materiais disponíveis; 

2) Mapear os recursos disponíveis através de Programas Estaduais e Federais que possam ser captados 

pró-projetos específicos para área rural. 

3) Analisar a capacidade de financiamento dos moradores para melhor direcioná-los às linhas de crédito ou 

programas de financiamento que se adequem às necessidades diagnosticadas; 

4) Adquirir material para realizar melhorias habitacionais em 185 moradias; 

5) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o aceite do 

benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará na saída automática do 

cadastro; 

6) Acionar a Assistência Técnica Gratuita, quando necessária, para elaboração dos projetos necessários 

(reforma ou ampliação) e do orçamento de materiais; 

7) Elaborar formulário padrão de dados/ documentos e planilha padrão de descrição e quantitativo de 

materiais para cada família contemplada (estes documentos serão utilizados para atender os trâmites 

administrativos do financiamento); 

8) Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do material, com a 

emissão de boletos. 

 

5.1.6.2.3 Recursos 

O Subprograma de Melhorias Habitacionais poderá angariar recursos através de parcerias com Governo 

Federal, Estadual e com a iniciativa privada para aquisição de materiais de construção, os quais deverão ser 

alocados no FMH. Desta forma, prevê-se a execução do programa a médio prazo, conforme mostra a Tabela 26.  

TABELA 26: ATIVIDADES PARA SUB-PROGRAMA MELHORIAS HABITACIONAIS RURAIS 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
INVESTIMENTO 

(R$) 

1) Elaborar material de divulgação do Programa contendo quem poderá se beneficiar, de que 
forma e quais tipos de materiais disponíveis no Banco de Materiais de Construção 

5.000,00/ano 

2) Mapear os recursos disponíveis através de Programas Estaduais e Federais que possam 
ser captados pro projetos específicos para área rural. 

- 

3) Analisar a capacidade de financiamento dos moradores para melhor direcioná-los às linhas 
de crédito ou programas de financiamento que se adéquem às necessidades 
diagnosticadas 

- 

4) Adquirir material para realizar melhorias habitacionais em 167 moradias. 433.323,25(1) 

5) Contatar as pessoas do Cadastro Habitacional, respeitando a ordem da fila para verificar o 
aceite do benefício de melhoria. O atendimento efetivo da família neste programa implicará 
na saída automática do cadastro 

- 
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6) Acionar a Assistência Técnica Gratuita para elaboração dos projetos necessários (reforma 
ou ampliação), caracterização dos terrenos em questão e do orçamento de materiais 

- 

7) Elaborar formulário padrão de dados/ documentos e planilha padrão de descrição e 
quantitativo de materiais para cada família contemplada (estes documentos serão utilizados 
para atender os trâmites administrativos do financiamento ou doação dos materiais) 

- 

8) Preencher e encaminhar o formulário e documentação do beneficiário para liberação do 
material, com a emissão de boletos ou declaração de doação 

- 

TOTAL  483.323,25(2) 

Fonte: ECOTÉCNICA. 2011 

(1)Considerou-se o total do número de famílias (185) que necessitam de melhorias apontadas pela FJP (2005) e aplicada a projeção para o ano de 2011. 
As situações identificadas em campo já estão englobadas no total indicado. Para cada unidade habitacional considerou-se um custo de R$ 2.594,75. 
Tomou-se como valor de referência o preço do CUB para o mês de março de 2014 para residências de baixo padrão (considerando residência unifamiliar 
de um pavimento com dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque) de R$ 996,36 /m² e levando em consideração o dimensionamento 
mínimo de um banheiro (1,20 x1,80m), entretanto, não se remete somente a este tipo de melhoria). 

(2) Valor total considerando seu prazo de execução de 10(dez) anos. 

 

5.1.6.3 Subprograma de Regularização Fundiária e Melhoria na Infraestrutura Rural 

O subprograma de Regularização Fundiária e Melhoria na Infraestrutura Rural tem por objetivo a promoção da 

posse e parcelamento do solo nas áreas de intervenção, bem como promover melhorias na pavimentação, 

drenagem (valetas) e saneamento (fossas sépticas e sumidouros). Sabe-se que, em pontos específicos do 

território rural, o módulo rural do INCRA não é atendido, na maioria das vezes por parcelamento e ocupação 

indevidos.  

 

5.1.6.3.1 Beneficiários 

Conforme diagnosticado anteriormente, todas as moradias identificadas nos assentamentos precários do Setor 

03 possuem problemas fundiários. Estas serão foco deste programa, onde totalizam-se 167 famílias a serem 

contempladas. A tabela a seguir lista os assentamentos e respectivo quantitativo de famílias. 

 

TABELA 27: FAMÍLIAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA 

RURAL NO SETOR 03 

Nº Ocupação Irregular Fora cota de Inundação e 
APP 

42 BUTIATUMIRIM 03 

43 POÇO NEGRO 12 

44 FUNDOS TANCAL 19 

45 CAPIVARI 21 

46 ROSEIRA 01 

47 SANTA GEMA I 0 

48 SANTA GEMA II 09 

49 RIBEIRÃO DAS ONÇAS 38 

50 CAPIVARIZINHO I 15 

51 CAPIVARIZINHO II 13 

53 PRÓXIMO À CAL CEM 22 

57 CAETANO 14 

TOTAL SETOR 167 
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Fonte: Ecotécnica, 2014. 

 

 

Atividades específicas 

1) Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização fundiária, através do 

estabelecimento de Núcleos de Urbanização Especifica (NUE); 

2) Caracterizar a área de intervenção (núcleos de urbanização específica), contendo levantamento fundiário, 

topográfico e social; 

3) Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de regularização e definindo 

o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, associações, moradores); 

4) Elaborar projeto urbanístico de regularização rural e realizar as melhorias na infraestrutura rural 

(pavimentação, drenagem, saneamento - fossas e/ou sumidouros); 

5) Aprovar o parcelamento junto ao órgão federal (INCRA); 

6) Elaborar a montagem e instrução dos processos, com as informações obtidas em cartório, a respeito das 

áreas ocupadas e dos proprietários, juntamente com o projeto de regularização, informações dos 

ocupantes e da comprovação da posse14; 

7) Informar a comunidade a respeito da situação do processo, e dos trâmites legais, e solicitação de 

informações adicionais; 

8) Solicitar a expedição do ofício para ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis; 

 

Colombo deverá encaminhar Projeto de Lei à Câmara de Vereadores para a criação de Núcleo de Urbanização 

Especifica (NUE), considerando a lei municipal de uso e ocupação do solo. 

 

  

                                                           

14No caso dos processos de usucapião (individual, plúrima ou coletiva) são elaboradas as petições ou realizadas a assinatura dos contratos (a título 
precário) de compromisso de compra e venda. 
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5.1.6.3.2 Recursos 

Este subprograma utilizará recursos do orçamento municipal, do FMH, recursos Estaduais e/ou Federais através 

dos Programas: Programa Nacional de Credito Fundiário (PNCF) e Programa Nacional de Habitação Rural. 

Desta forma, prevê-se a execução do programa a médio prazo, conforme mostram a Tabela 28. 

 

TABELA 28: ATIVIDADES PARA SUB-PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA RURAL 

ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
INVESTIMENTO 

(R$) 

1) Considerar a flexibilização dos parâmetros urbanísticos para posterior regularização 
fundiária, através do estabelecimento/criação de Núcleos de Urbanização Especifica (NUE) 

2.000,00(1) 

2) Caracterizar a área de intervenção (núcleos de urbanização específica), contendo 
levantamento fundiário, topográfico e social 

10.620,00 

3) Realizar reuniões com as lideranças, para explicação minuciosa do processo de 
regularização e definindo o papel de cada ator envolvido (equipe técnica, líderes, 
associações, moradores) 

- 

4) Elaborar projeto urbanístico de regularização rural e realizar as melhorias na infraestrutura 
rural (pavimentação, drenagem, saneamento - fossas e/ou sumidouros). 

 Pavimentação, drenagem e iluminação: R$ 1.335.018,24; 

 Saneamento básico: R$ 329.603,96 

832.331,10 (2) 

5) Aprovar o parcelamento junto ao órgão federal (INCRA) - 

6) Informar a comunidade a respeito da situação do processo, e dos trâmites legais, e 
solicitação de informações adicionais; 

- 

7) Elaborar a montagem e instrução dos processos, com as informações obtidas em cartório, a 
respeito das áreas ocupadas e dos proprietários, juntamente com o projeto de 
regularização, informações dos ocupantes e da comprovação da posse; 

167.000,00(3) 

8) Solicitar a expedição do ofício para ser encaminhado ao cartório de registro de imóveis 

TOTAL  1.011.951,10(4) 

Fonte: ECOTÉCNICA. 2011 

(1)Considerou-se o custo de Projeto de Lei (reuniões e discussões dos vereadores e administração pública) para criação legal dos núcleos de urbanização 
específica. 

(2)  Valor estimado para atender todas as áreas de intervenção rurais que serão atendidas pelo Sub-programa. Valor com base na tabela SINAPI, CEF 
fevereiro de 2011 + BDI. O total de área das áreas de intervenção do setor 03 - rural que necessitam de urbanização foi de 59.000 m². 

(3) Custo estimado para elaboração de documentação necessária de R$ 1.000,00 por família, baseado em trabalhos realizados pela consultoria. 

(4) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos. 

 

5.1.7 Programa de Assistência Técnica 

O Programa de Assistência Técnica está em conformidade com a Lei Federal nº 11.888/08 que “assegura às 

famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social” (BRASIL, 2008). O Artigo 3º da supracitada lei estabelece a garantia e efetividade da 

assistência técnica (serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas áreas de arquitetura, urbanismo 

e engenharia) à população de interesse social com até 03 salários, mediante o apoio financeiro da União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a execução de serviços. 

De acordo com a descrição apresentada no processo metodológico, configura-se em um programa transversal, 

isto é, de apoio ao programas centrais elencados acima.  
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5.1.7.1 Beneficiários 

Famílias com renda de até 03 salários mínimos que necessitam de auxílio na elaboração de projetos e 

acompanhamento de obras. 

 

5.1.7.2 Atividades específicas 

 Elaborar Edital de contratação de profissional na área de arquitetura e urbanismo e engenharia civil; 

 Contratar Arquiteto e Urbanista e Engenheiro Civil; 

 Preencher o Plano de Trabalho padrão do Ministério das Cidades para cada ação de Assistência Técnica; 

 Firmar parcerias e convênios com instituições de ensino e de pesquisa, núcleos de extensão universitária, 

ONGs, profissionais autônomos credenciados, bem como centros profissionalizantes para a capacitação 

profissional (mão-de-obra), social, ambiental e jurídica em áreas afins a habitação; 

 Promover a realização da capacitação de forma individual ou por associações e cooperativas social, a fim 

de melhorar a qualidade do projeto e das obras de construção e reforma; 

 Priorizar os serviços de assistência técnica às iniciativas de mutirão (autogestão e autoconstrução); 

 Elaborar cartilhas explicativas sobre algumas técnicas construtivas e utilização dos materiais mais 

adequados e ecologicamente corretos; 

 Auxiliar no cadastramento e atualização do sistema de informações com dados sobre habitação. 

 

5.1.7.3 Recursos 

Para o Programa de Assistência Técnica, a Prefeitura poderá contratar servidores públicos, equipes de 

organizações não-governamentais sem fins lucrativos, equipes de entidades como universidades e escolas 

técnicas, sob coordenação de profissionais devidamente habilitados, envolvendo alunos e pesquisadores 

inseridos em processos de extensão ou residência profissional ou profissionais autônomos previamente 

credenciados, selecionados e contratados pela União, Estado ou Município, desde que devidamente habilitados 

e aptos ao exercício das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia, uma vez que se faz necessária a 

emissão da anotação de responsabilidade técnica (ART). A Tabela 29mostra a estimativa de custos para a 

assistência técnica. 

 

TABELA 29: RECURSOS PARA PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA – TODOS OS SETORES 

Atividades específicas Investimento 
(R$) 

1) Elaborar Edital de contratação de profissional na área de arquitetura e urbanismo e 
engenharia civil 

- 
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Atividades específicas Investimento 
(R$) 

2) Contratar Arquiteto e Urbanista e Engenheiro Civil 107.250,00/ano(1) 

3) Preencher o Plano de Trabalho padrão do Ministério das Cidades para cada ação de 
Assistência Técnica 

- 

4) Firmar parcerias e convênios com instituições de ensino e de pesquisa, núcleos de 
extensão universitária, ONGs, profissionais autônomos credenciados, bem como centros 
profissionalizantes para a capacitação profissional (mão-de-obra), social, ambiental e 
jurídica em áreas afins a habitação 

19.800,00/ano (2) 

5) Promover a realização da capacitação de forma individual ou por associações e 
cooperativas social, a fim de melhorar a qualidade do projeto e das obras de construção e 
reforma 

10.500,00/ano (3) 

6) Priorizar os serviços de assistência técnica às iniciativas de mutirão (autogestão e 
autoconstrução) 

- 

7) Elaborar cartilhas explicativas sobre algumas técnicas construtivas e utilização dos 
materiais mais adequados e ecologicamente corretos 

4.300,00/ano(4) 

8) Auxiliar no cadastramento e atualização do sistema de informações com dados sobre 
habitação 

- 

PARA TODOS OS SETORES 1.418.500,00 (5) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1) Consideraram-se aproximadamente 1.430 horas técnicas de um engenheiro civil e um arquiteto e urbanista por ano (valor hora técnica Anexo 2 

(2) Consideraram-se 44 horas /mês de um profissional na busca de parcerias. 

(3) Consideraram-se 140 horas técnicas de um engenheiro civil e um arquiteto (preço hora técnica R$ 37,50 Anexo 2) 

(4) Consideraram-se 60 horas técnicas de profissionais e impressão de material e divulgação. 

(5) Valor total do Programa, considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos. Desta forma o investimento anual seria de R$141.850,00.  

 

5.1.8 Programa de Desenvolvimento Institucional 

O Programa de Desenvolvimento Institucional institui práticas adequadas de planejamento e modernização 

organizacional para melhoria da capacitação técnica dos agentes públicos e privados, além da integração dos 

diferentes atores das distintas esferas e níveis de atuação, de forma transparente e eficiente com vistas a 

propiciar maior capacidade de gerenciamento das questões habitacionais, sendo assim o apoio para os demais 

programas. 

Uma das medidas refere-se à qualificação da gestão do funcionamento do Fundo Municipal de Habitação (FMH) 

e Conselho Gestor do FMH, de maneira contínua, com vistas a assegurar que a oferta de recursos regulares e 

de sua aplicação seja capaz de assegurar a implementação da Política de Habitação no Município. 

O Desenvolvimento Institucional deve ser considerado estratégico para a consolidação e fortalecimento da 

Política Municipal de Habitação e de Regularização Fundiária de Colombo e desse modo, são imprescindíveis 

investimentos em atividades de desenvolvimento institucional de forma continuada, buscando instrumentalizar o 

município para gerir as demandas habitacionais, o desenvolvimento urbano, e aprofundar o conhecimento 

setorial dos problemas de habitação e infraestrutura. Da mesma forma, o sistema de informações sobre 

habitação (importante instrumento de planejamento e de gestão) deverá ser aprimorado mediante sua 

informatização e georreferenciamento, de forma a contemplar informações sobre os agentes habitacionais 

públicos e privados, sobre a demanda, a oferta e o atendimento habitacional realizado. Deverá, ainda, permitir o 
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cruzamento com as informações sobre habitação e o atendimento às famílias no âmbito do Governo Federal e 

Estadual. 

O Desenvolvimento Institucional tem como objetivo: 

 Fomentar o financiamento de ações e estudos que aumentem a efetividade e a eficácia das ações dos 

agentes municipais em questão, buscando alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão; 

 Promover a capacitação contínua dos agentes envolvidos com a questão habitacional para que estejam 

munidos das ferramentas técnicas no embate da questão habitacional; 

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

 

5.1.8.1 Beneficiários 

Todas as famílias beneficiadas pelos programas municipais e a própria equipe da Prefeitura que disponibilizará 

de recursos apropriados para o desenvolvimento dos trabalhos habitacionais. 

 

5.1.8.2 Atividades específicas 

1) Promover a formação e capacitação de agentes municipais envolvidos com a Política Habitacional de 

Regularização Fundiária; 

2) Adquirir equipamentos e softwares para complementação da infraestrutura técnica e tecnológica da 

estrutura administrativa municipal15; 

3) Estruturar em conjunto com o setor de comunicação formas de divulgação e registros das atividades 

realizadas e planejadas; 

4) Realizar sistemicamente a alimentação continuada e atualizada das informações habitacionais, 

integrando-as ao Sistema de Informações Municipais; 

5) Realizar avaliação de desempenho das equipes envolvidas no processo, para verificação do alcance das 

metas. Prevê-se a contratação de profissional externo (a cada ano), para garantir neutralidade, em que 

com base neste PLHIS e o quadro de indicadores e metas possa verificar a efetivação das atividades e 

as justificativas, quando não cumprida em sua totalidade. Este resultado deverá ser publicado em jornal 

de circulação local e apresentado em Audiência Pública pelo Conselho Municipal de Habitação; 

                                                           

15 Pode ser realizado através de softwares de gestão conhecidos como sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) ou SIGE (Sistemas Integrados de 

Gestão Empresarial). A utilização destes softwares proporciona a interação entre diversas Secretarias que, apesar de aumentar relativamente o processo 

burocrático de comunicação entre as mesmas, garante a maior confiabilidade dos dados, atualização simultânea, sendo possível também interação com a 

população. É interessante que o software escolhido seja passível de sincronicidade com Sistema de Informações Georreferenciado (SIG), formando, assim 

uma base de dados do município. 
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6) Abrir e fortalecer canal de comunicação com a população e intra-institucionalmente; 

7) Incentivar a participação dos técnicos municipais de eventos (seminários, palestras, cursos, etc.) 

relacionados à questão urbanística, ambiental e de habitação. 

 

5.1.8.3 Recursos 

A Tabela 30 faz o demonstrativo da estimativa de custos para o Programa de Desenvolvimento Institucional, o 

qual irá favorecer a todos os demais programas do PLHIS, estruturando o pessoal e os equipamentos para os 

órgãos envolvidos com a gestão da Política Habitacional no município. 

TABELA 30: RECURSOS PARA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

Atividades Específicas Investimento 
(R$) 

1) Promover a formação e capacitação de agentes municipais envolvidos com a Política 
Habitacional e de Regularização Fundiária 

25.000,00/ano (2) 

2) Adquirir equipamentos e softwares para complementação da infraestrutura técnica e 
tecnológica da prefeitura 

20.000,00 (3) 

3) Estruturar em conjunto com o setor de comunicação formas de divulgação e registros das 
atividades realizadas e planejadas 

8.000,00/ano (4) 

4) Realizar sistemicamente a alimentação continuada e atualizada das informações 
habitacionais, integrando-as ao Sistema de Informações municipais 

- 

5) Realizar avaliação de desempenho das equipes envolvidas no processo, para verificação 
do alcance das metas 

12.000,00/ano(4) 

6) Abrir e fortalecer canal de comunicação com a população e intra- institucionalmente 6.000,00/ano 

7) Incentivar a participação dos técnicos municipais de eventos (seminários, palestras, cursos, 
etc) relacionados à questão urbanística, ambiental e de habitação 

10.000,00/ano(5) 

TOTAL PARA EXECUCAO DO PROGRAMA 630.000,00(6) 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 
(1) Verificar valores detalhados na Tabela 4. 

(2) Incluem-se despesas com viagens quando necessário. 

(3) Estimou-se aquisição de novos equipamentos e softwares para outras Secretarias e Departamentos, além daquele já previsto na Tabela 4. 

(4) Custo estimado caso seja necessário a realização da atividade por equipe/profissional externo. 

(5) Considerou-se a realização de reuniões/palestras de incentivo aos técnicos municipais e material. 

(6) Valor total considerando seu prazo de execução de 10 (dez) anos 

 

5.2 Resumo dos Investimentos 

Este item apresenta o resumo dos investimentos necessários para efetivação do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social de Colombo. 

Os investimentos necessários para as ações condicionantes à implementação do PLHIS, que nada mais são do 

que ações predecessoras, pois deverão anteceder a execução dos Programas Habitacionais propriamente ditos, 

perfazem um investimento total estimativo de R$ 2.963.750,00, diluídos ao longo de 10 anos. Tais ações 

deverão ser executadas imediatamente à aprovação do Plano, a fim que as demais atividades dos Programas 

possam ter embasamento para serem efetivadas, como por exemplo, o Fundo Municipal de Habitação em 
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funcionamento, o cadastro habitacional atualizado e informatizado, além de estoque de áreas formado, dentre 

outros. 

TABELA 31: INVESTIMENTOS DAS AÇÕES PREDECESSORAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PLHIS 

AÇÕES PREDECESSORAS Investimento (10 anos) 

Total (R$) 

Implementação do Fundo de Habitação 313.750,00 

Atualização e Recadastramento Habitacional 420.000,00 

Viabilização para produção de lotes 20.000,00 

Operacionalização da Secretaria Extraordinária de Habitação e Urbanismo 2.210.000,00 

TOTAL 2.963.750,00 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

A Tabela 32 apresenta os investimentos necessários para a execução de todos os Programas Habitacionais, 

com um horizonte de duração de 10 anos, totalizando o montante estimado somado às ações predecessora um 

total de R$ 258.443.998,20.  

No entanto, destaca-se que existem recursos externos, financiados ou a fundo perdido, que representam a maior 

parte deste total, os quais necessitam de contrapartidas municipais, estimadas aqui como 10% de cada recurso 

solicitado.  

TABELA 32: INVESTIMENTOS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS 

PROGRAMAS HABITACIONAIS Total (10 anos)  

R$ 

Programa de Realocação de Famílias em Áreas Preservação Ambiental  138.866.786,72 

Programa de Produção de Moradias Urbanas  93.306.245,92 

Programa de Melhorias Habitacionais Urbanas  2.670.697,50 

Programa de Urbanização e Regularização Fundiária  14.149.704,64 

Programa de Regularização Fundiária (áreas públicas e privadas) - 

Programa de Moradia Rural 

 Subprograma de Produção de Moradias Rurais (10 anos): R$ 2.913.031,04 
 Subprograma de Melhorias Habitacionais Rurais (10 Anos): R$ 483.323,25 

 Subprograma de Regularização Fundiária e Melhoria na Infraestrutura Rural 
(10 anos): R$ 1.011.959,10 

4.408.313,39 

Programa de Assistência Técnica 1.418.500,00 

Programa de Desenvolvimento Institucional 630.000,00 

TOTAL DOS PROGRAMAS 255.450.248,20 
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PROGRAMAS HABITACIONAIS Total (10 anos)  

R$ 

TOTAL DOS PROGRAMAS + AÇÕES PREDECESSORAS 258.413.998,20 

Fonte: elaborado por ECOTÉCNICA, 2014.  
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6 METAS E INDICADORES 

Para alcançar os objetivos de cada Programa Habitacional proposto foram criados indicadores e metas que 

serão melhor explicados nesse capítulo. 

Os indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas e devem ser passíveis de 

aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, ser sensíveis à contribuição das principais ações, apuráveis 

em tempo oportuno e permitir, conforme o caso, mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade alcançada 

com a execução do programa (CEF, 2008), já as metas são as quantidades de produtos a serem ofertados por 

programa e ação em um determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário que contribui 

para o alcance dos objetivos.  

Segundo VAZ (1995) em sua publicação no boletim Dicas do Instituto Pólis a respeito da medição da qualidade 

de vida:  

Indicadores e índices são números que procuram descrever um determinado aspecto da 
realidade, ou apresentam uma relação entre vários aspectos. Adotando-se técnicas para 
ponderação dos valores, podem-se criar índices que sintetizem um conjunto de aspectos da 
realidade e representem conceitos mais abstratos e complexos como qualidade de vida, grau 
de desenvolvimento humano de uma comunidade ou, ainda, nível de desempenho de uma 
gestão.  

 

Ainda nesta publicação o autor afirma que “avaliações objetivas da gestão e da qualidade de vida de uma cidade 

permitem aumentar a eficiência e a eficácia da administração, contribuindo para o estabelecimento de 

prioridades e metas”. 

De acordo com a descrição do Estatuto da Cidade (2001), é difícil “detectar quando a mudança da qualidade de 

vida é resultado das ações do governo municipal, das ações de outros atores sociais (governos estaduais e 

federal, ONGs, associações filantrópicas, etc.) ou até mesmo de desempenho da atividade econômica”. 

Entretanto, é possível identificar alguns campos nos quais o governo municipal tem condições e atribuição legal 

para intervir, como alfabetização de adultos, saneamento básico, coleta e destinação de resíduos sólidos, ensino 

infantil, creches, entre outros. Portanto, vislumbra-se a necessidade e relevância de abranger duas escalas de 

avaliação, permitindo uma visão mais abrangente, que oriente ações para todos os atores sociais. 

Salienta-se que não existe uma fórmula para desenvolver um sistema de indicadores. De acordo com as 

circunstâncias atuais, necessidades, disponibilidades de dados, atores interessados e envolvidos no processo, 

cada município desenvolve o seu próprio sistema.  

Segundo Ministério das Cidades (BRASIL, 2009), uma das características fundamentais dos indicadores é que 

sejam de fácil compreensão pelos atores institucionais e sociais; sejam incorporados à rotina de trabalho da 

equipe; sejam baseados em informações que a equipe técnica consiga levantar ou aferir e estabeleça a 

periodicidade que atenda às necessidades dos diferentes usuários. 
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Cabe destacar que outros indicadores podem ser acrescidos, na medida em que a ação de monitoramento se 

consolide ou quando se torne necessário, tendo em vista a dinâmica da implementação do PLHIS de Colombo e 

a estruturação do setor habitacional. 

Para os programas propostos para o PLHIS estabeleceram-se os indicadores de eficácia, isto é, aqueles que 

visam o alcance das metas, conforme demonstrado na Tabela 33 e Tabela 34. No entanto, é sabido que a 

administração pública por mais articulada que seja não conseguirá de imediato cumprir as metas esperadas e 

para tanto, estimou-se uma meta possível de prazo imediato (até um ano) para que seja efetivada. 

 
TABELA 33: INDICADORES E METAS EM LONGO PRAZO (10 ANOS) DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

  

Programa Indicador Meta 

Meta esperada (10 anos) Meta possível  

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

U
rb

an
iz

aç
ão

 d
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A
ss

en
ta

m
en

to
s 
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fu
n

d
iá
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a 

 

Nº de famílias nas áreas de 
intervenção a serem urbanizadas  

Urbanização de 43 famílias em 
03 áreas de intervenção 

Urbanização de 01 área de 
intervenção/ano  

% de infraestrutura viária a ser 
implantada  

Implantação de infraestrutura 
para 43 famílias 

Implantação de infraestrutura 
necessária para 08 famílias ao 

ano 

% de sistemas de saneamento a 
ser implantado  

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser implantados 

para 43 famílias 

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser implantado 

para 08 famílias 
 

S
u

b
p

ro
g
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m

a 
d

e 

P
ro

d
u

çã
o

 d
e 

M
o

ra
d

ia
s 

R
u
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Nº de moradias produzidas para 
interesse social (0 a 3 s.m.)  

Produção de 255 moradias Produção de 26 
moradias/ano 

Nº de capacitações realizadas para 
produção de moradias 

Realização de 02 capacitações 
por setor ao ano 

Realização de 02 capacitações 
por setor ao ano 

% da área de 
realocação/intervenção 

Recuperação de 100% da área 
de intervenção 

Recuperação de 100% da área 
de intervenção/ano 

Elaboração do Trabalho social Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 

Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 
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e 
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Nº de melhorias habitacionais Melhoria de185 das moradias 
precárias 

19 moradias ao ano  
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Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

(1) No caso das áreas de intervenção do setor 01 – rural, entende-se como sistema de saneamento, o acesso à água potável (seja pela rede ou 
poço artesiano), e a implantação de fossas sépticas ou sumidouros.  

(2)  O software e sistemas referem-se principalmente a programas específicos para elaboração de mapas e cadastramento habitacional 
informatizado. 

 

TABELA 34: INDICADORES E METAS EM CURTO/ MÉDIO PRAZO (03 E 04 ANOS) DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

P
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P
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m

b
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n
ta

l Nº de famílias em áreas de 
preservação a serem realocadas 

Realocação de 32 famílias  Realocação de 10 famílias ao 
ano(1) 

% da área de realocação/intervenção Recuperação de 100% da área 
de intervenção 

Recuperação de 100% da área 
de intervenção/ano 

Nº de palestras de educação ambiental 
aplicadas na comunidade 

06 palestras por ano 03 palestras por ano 

Nº de novas ocupações(2) 0 ocupações 0 ocupações/ano 
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 d
e 
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s 

U
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 Nº de moradias produzidas para 
interesse social (0 a 3 s.m.) (1) 

Produção de 14 moradias Produção de 04moradias/ano 

Nº de moradias produzidas para o 
mercado popular 

Produção de moradias (2) Produção de moradias/ano (2) 

Nº de capacitações realizadas para 
produção de moradias 

Realização de 02 capacitações 
por setor ao ano 

Realização de 02 capacitações 
por setor ao ano 

% da área de realocação/intervenção Recuperação de 100% da área Recuperação de 100% da área 

S
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u
ra
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)   

Nº famílias a serem regularizadas 
pelo poder público 

121 famílias a serem 
regularizadas 

13 famílias por ano 

Nº de Áreas de Intervenção a 
receberem melhorias de 

infraestrutura  

Melhorias de infraestrutura rural 
em 06 áreas de intervenção 

Melhorias de infraestrutura de 
01 área de intervenção/ano  

% de infraestrutura viária a ser 
melhorada 

Melhoramento de infraestrutura 
para 06 áreas de intervenção  

Melhoramento de infraestrutura 
para 01 área de 
intervenção/ano 

% de sistemas de saneamento(3)a 
ser implantado  

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser implantados 
para 06 áreas de intervenção 

(121 moradias)  

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser implantado 

para 13 moradias 
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m
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d
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A
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is
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n
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T
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n
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% de atendimentos de 
assistência técnica gratuita 
realizados 

Atendimento de 100% dos 
casos solicitados 

100% atendimentos por ano 
(estimado 50 atendimentos) 

Nº de cartilhas ou folders 
distribuídos 

Distribuição de 3.000 cartilhas 
ou folders à população objeto 

do trabalho 

Distribuição de 300 cartilhas ou 
folders à população objeto do 

trabalho por ano 

P
ro

g
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m
a 

d
e 

D
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u
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o

n
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Nº de profissionais contratados 
para a área de habitação 

Contratação de 02 profissionais 
(arquiteto/engenheiro e 

assistente social) 

Contratação de 02 
profissionais 

(arquiteto/engenheiro e 
assistente social) 

Nº de capacitações realizadas para 
a área de habitação 

Realização de 01 capacitação 
semestralmente para a área de 

habitação 

Realização de 02 capacitações 
para a área de habitação ao 

ano 

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

Aquisição de 02 
softwares/sistemas (2) 

e 02 computadores 

Aquisição de 02 
softwares/sistemas e 02 

computadores 

Programa Indicador Meta 

Meta esperada (06 anos) Meta possível  
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de intervenção de intervenção/ano 

Elaboração do Trabalho social Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 

Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 
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d
e 

M
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h
o

ri
as
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Nº de melhorias habitacionais 
Melhoria de 21 das moradias 

precárias 
06 moradias ao ano 

P
ro

g
ra

m
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d
e 

R
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u
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ç

ão
 F

u
n

d
iá

ri
a Nº famílias a serem regularizadas pelo 

poder público 
(3) Nº famílias a serem regularizadas pelo 

regularizador social 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1)Considerou-se prioritárias as ocupações de interesse social (de 0 a 3 s.m.) em áreas de risco e áreas de preservação ambiental. 
(2)Considerou-se as famílias do mercado popular com condições de negociar financiamento, os quais serão atendidos pela iniciativa 
privada em parceria com o setor público. Este quantitativo deverá ser revisto pela Secretaria competente, pois não há precisão das 
necessidades da demanda atual. 
(3) Como o Programa de Regularização Fundiária contempla os casos não prioritários, os quais precisam de levantamento especifico, 
optou-se em apresentar apenas as diretrizes para tal, sem quantifica-las. Ressaltando que as situações prioritárias que necessitam de 
Regularização Fundiária e Urbanização foram contempladas em programa especifico, apresentado acima.  

 

É necessário que haja um acompanhamento periódico e pré-determinado, configurando um mecanismo de 

avaliação constante. Sugere-se o repasse e divulgação de informações por parte dos departamentos da 

prefeitura de forma bimestral para o gestor dos indicadores, e a realização de conferências municipais anuais 

objetivando a avaliação pública e discussão de alternativas e propostas para melhorar o desempenho destes 

indicadores. Isto pode inclusive permitir a comparação entre diferentes momentos do governo ou diferentes 

gestões.  
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6.1 Monitoramento, Avaliação e Revisão 

O monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante o período de execução e operação 

dos programas e ações, cujo objetivo central é identificar possíveis obstáculos para se atingir metas e objetivos, 

permitindo a correção de erros e rumos, mais do que uma simples mensuração de qualidade das intervenções. 

A avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, contemplando a concepção, implementação e 

resultados dos programas e ações do PLHIS (CEF, 2008). A figura a seguir mostra o processo para elaboração 

do PLHIS. Essa avaliação pode ser entendida como um processo de “atribuição de valor” às ações 

desenvolvidas e propostas no PLHIS, seja pelos resultados alcançados, seja pelos processos desenvolvidos 

para alcançar aqueles resultados. Como elementos de referência para se identificar o maior ou menor “sucesso” 

ou “fracasso” das ações e programas, tomam-se como referência, além dos objetivos e diretrizes já citados, as 

metas estabelecidas.  

FIGURA 6: ESQUEMA PARA ELABORAÇÃO DO PLHIS 

 
Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

A Tabela 35 é um modelo de monitoramento das fases dos programas, que deverá ter o campo da meta 

alcançada anual preenchido e a forma de avaliação realizada e vistoriada pelo Conselho Municipal de Habitação. 

Dessa forma será possível definir medidas corretivas, criar novos programas ou até mesmo extingui-los, de 

forma a melhorar o desempenho de todo o setor habitacional do município de Colombo. 

TABELA 35: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO FORMATIVA DE DESEMPENHO E EFETIVIDADE DOS PROGRAMAS DO PLHIS 

Programa Indicador 

Meta 

Meta possível  Meta Alcançada 
ANO 011 

Forma de Avaliação 
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Nº de famílias em áreas de 
preservação a serem 

realocadas 

Realocação de XX  famílias   Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

% da área de 
realocação/intervenção 

Recuperação de 100% da 
área de intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de palestras de 
educação ambiental 
aplicadas na comunidade 

XX palestras por ano  Lista de Presença; 
Registros fotográficos e 

relatórios 

Nº de novas ocupações 0 ocupações  Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 
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Nº famílias a serem 
regularizadas  

XX famílias a serem 
regularizadas 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de famílias nas áreas de 
intervenção a serem 
urbanizadas  

Urbanização de XX famílias 
em 03 áreas de intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

% de infraestrutura viária a 
ser implantada  

Implantação de 
infraestrutura para XX 

famílias 

 Entrevistas e relatórios 

% de sistemas de 
saneamento a ser 
implantado  

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser 

implantados para XX 
famílias 

 Entrevistas e relatórios 
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Nº de moradias produzidas 
para interesse social (0 a 3 
s.m.) (1) 

Produção de XX novas 
moradias rurais 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de capacitações 
realizadas para produção 
de moradias 

Realização de XX 
capacitações por setor ao 

ano 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

% da área de 
realocação/intervenção 

Recuperação de 100% da 
área de intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Elaboração do Trabalho 
social 

Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 
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Nº de melhorias 
habitacionais 

Melhoria de XX das 
moradias precárias 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 
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Nº famílias a serem 
regularizadas  

XX famílias a serem 
regularizadas 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de Áreas de Intervenção 
a receberem melhorias de 
infraestrutura  

Melhorias de infraestrutura 
rural em 06 áreas de 

intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

% de infraestrutura viária a 
ser melhorada 

Melhoramento de 
infraestrutura para 06 áreas 

de intervenção  

 Entrevistas e relatórios 

% de sistemas de 
saneamento(3) a ser 
implantado  

Implantação de sistemas de 
saneamento a ser 

implantados para XX 
moradias 

 Entrevistas e relatórios 
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% de atendimentos de 
assistência técnica gratuita 
realizados 

Atendimento de 100% dos 
casos solicitados 

 Entrevistas e relatórios 

Nº de cartilhas ou folders 
distribuídos 

Distribuição de XX cartilhas 
ou folders à população 

objeto do trabalho 

 Relatórios 
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 Nº de profissionais 
contratados para a área de 
habitação 

Contratação de XX 
profissionais 

(arquiteto/engenheiro e 
assistente social) 

 Relatórios 

Nº de capacitações 
realizadas para a área de 
habitação 

Realização de XX 
capacitação 

semestralmente para a área 
de habitação 

 Lista de Presença; 
Registros fotográficos e 

relatórios 

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

Aquisição de 
softwares/sistemas (1) 

e XX computadores 

 Relatórios 
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Nº de moradias produzidas 
para interesse social (0 a 3 
s.m.) (1) 

Produção de XX moradias  Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de moradias produzidas 
para o mercado popular 

Produção de moradias (2)  Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Nº de capacitações 
realizadas para produção 
de moradias 

Realização de XX 
capacitações por setor ao 

ano 

 Lista de Presença; 

Registros fotográficos e 
relatórios 

% da área de 
realocação/intervenção 

Recuperação de 100% da 
área de intervenção 

 Vistoria ou observação 
em campo e relatórios 

Elaboração do Trabalho 
social 

Relatório de Trabalho social 
elaborado por intervenção 

 Lista de Presença; 

Registros fotográficos e 
relatórios 

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

M
el

h
o

ri
as

 

H
ab

it
ac

io
n

ai
s Nº de melhorias 

habitacionais 
Melhoria de XX das moradias 

precárias 
 Vistoria ou observação 

em campo e relatórios 

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

R
eg

u
la

ri
za

çã
o

 

F
u

n
d

iá
ri

a 

Nº famílias a serem 
regularizadas pelo poder 
público 

(2) 

Nº famílias a serem 
regularizadas pelo 
regularizador social 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014 

(1) Coluna a ser preenchida pela equipe municipal de monitoramento e avaliação do PLHIS. 

(2) Como o Programa de Regularização Fundiária contempla os casos não prioritários, os quais precisam de levantamento 

especifico, optou-se em apresentar apenas as diretrizes para tal, sem quantifica-las. Ressaltando que as situações prioritárias que 

necessitam de Regularização Fundiária e Urbanização foram contempladas em programa especifico, apresentado acima. 

 

Há a necessidade de modernização das estruturas da Prefeitura, tanto física (equipamentos e materiais) quanto 

de pessoal (capacitações) e de sua estrutura organizacional, possibilitando a implementação de um Sistema de 

Informações Integrado. 

Desse modo, os gestores públicos poderiam obter de forma ampla, clara e rápida a real situação das famílias 

(suas principais carências e necessidades, perfil social e econômico) para assim encaminhá-las aos Programas 

Habitacionais mais apropriados de forma a atender às demandas e hierarquizando o atendimento daquelas já 

cadastradas. 

Cabe destacar que em vários municípios do Brasil, a implantação de sistemas integrados de informações sobre 

o setor habitacional, o sistema municipal de informações possibilitou a minimização do número de novas 

invasões e ocupações irregulares, além da agilidade no atendimento das populações mais carentes, agregando 

maior qualidade de vida e dignidade às mesmas. 

Programa Indicador Meta 

Meta possível Meta Alcançada 
ANO 011 

Forma de Avaliação 
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7 RECURSOS E INVESTIMENTOS 

Neste capítulo estão identificadas as principais fontes de recursos existentes para o financiamento do setor 

habitacional.  

Para obter os recursos necessários à consecução de cada programa e ação, bem como as fontes de 

financiamento, devem considerar a capacidade de pagamento, a demanda e o endividamento local levantados 

no Diagnóstico, possibilitando a ampliação da captação de recursos financeiros através da composição na 

aplicação e gestão desses recursos. 

O cálculo da capacidade de endividamento do município de Colombo é assim demonstrado: 

Capacidade de 
Endividamento Anual = (RCL16 x 16%) – Receitas de Operações de Crédito até o momento 

 Capacidade de 
Endividamento Total = (RCL x 120%) – Dívida Consolidada Líquida atual 

 

Aplicando as fórmulas da capacidade de endividamento para o município de Colombo e com base nas Metas 

Fiscais de 2011, chega-se aos seguintes valores: 

Capacidade de 
Endividamento Anual 

= (R$ 166.345.789,66x 16%) – R$ 0,0 (*) = R$ 26.615.326,34 

Nota (*): os resultados fiscais do município não apresentam operações de crédito  

Capacidade de 
Endividamento Total 

= (R$ 166.345.789,66x 120%) – R$ 35.141.235,89(*) = R$ 164.473.711,60 

Fonte: elaborado por ECOTECNICA, 2011, com base em PML, 2011.  

 

A Tabela 36 apresenta a estimativa de custos para as Ações Predecessoras e os Programas do PLHIS de 

Colombo, considerando a execução de obras, elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de 

consultoria, trabalho social e revisão ou elaboração de legislação, valores calculados para cada programa e cada 

ano, prevendo-se um prazo de até dez anos. Estes valores anuais são base estimada do total necessário para a 

contrapartida da Prefeitura Municipal a fim de adquirir recursos externos, e o montante a ser disponibilizado para 

alocação dos recursos a fundo perdido ou por financiamento.  

                                                           

16 RCL = Receita Corrente Líquida.  
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Tabela 36: Estimativa de investimentos para os programas do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Colombo-PR

ANO 01 ANO 02 ANO 03 ANO 04 ANO 05 ANO 06 ANO 07 ANO 08 ANO 09 ANO 10 Total

Utilização de Instrumentos da Política 

Urbana previstos no PDM

Implementação do Fundo de Habitação R$ 62.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 27.875,00 R$ 313.750,00

Atualização e Recadastramento 

Habitacional
R$ 60.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 420.000,00

Viabilização para produção de lotes 

urbanos
R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 20.000,00

Operacionalização da Secretaria 

Extraordinária de Habitação e 

Urbanismo 

R$ 239.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 219.000,00 R$ 2.210.000,00

Programa de Realocação de Famílias 

em Áreas Preservação Ambiental
R$ 18.866.786,72 R$ 24.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 24.000.000,00 R$ 138.866.786,72

Programa de Produção de Moradias 

Urbanas
R$ 3.306.245,92 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 93.306.245,92

Programa de Melhorias Habitacionais 

Urbanas
R$ 890.232,50 R$ 890.232,50 R$ 890.232,50 R$ 2.670.697,50

Programa de Urbanização e 

Regularização Fundiária 
R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 1.414.970,46 R$ 14.149.704,60

Programa de Regularização Fundiária

Subprograma de Produção de Moradias 

Rurais
R$ 1.113.031,04 R$ 900.000,00 R$ 900.000,00 R$ 2.913.031,04

Subprograma de Melhorias 

Habitacionais Rurais 
R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 48.332,33 R$ 483.323,26

Subprograma de Regularização 

Fundiária e Melhoria na Infraestrutura 

Rural 

R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 101.195,91 R$ 1.011.959,10

Programa de Assistência Técnica R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 141.850,00 R$ 1.418.500,00

Programa de Desenvolvimento 

Institucional
R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 63.000,00 R$ 630.000,00

SUBTOTAL /ANO 26.309.519,88 37.848.456,20 37.848.456,20 R$ 36.058.223,70 R$ 36.058.223,70 R$ 36.058.223,70 R$ 12.058.223,70 R$ 12.058.223,70 R$ 12.058.223,70 R$ 12.058.223,70 R$ 258.413.998,14

Estimativa de Investimento Anual (em REAIS)PROGRAMAS/ AÇÕES 

CONDICIONANTES

previsto em custos dos projeos específicos

este custo deverá ser previsto em projeto especifico 
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8 FONTES DE FINANCIAMENTO 

Este capítulo explicita as Fontes de Financiamento disponíveis em âmbito federal, estadual e municipal para o 

setor habitacional.  

 

8.1 Organismos Internacionais 

 BIRD, BID e UniãoEuropéia, Cities Alliance 

 

8.2 Âmbito Federal 

De acordo com a Lei Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005, artigo 6°, são recursos do SNHIS (Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social): 

 Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, nas condições estabelecidas pelo seu Conselho 

Deliberativo; 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nas condições estabelecidas pelo seu 

Conselho Curador; 

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; 

 Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao SNHIS. 

 

I - Orçamento Geral da União: 

1) Programa Urbanização, regularização e Integração de Assentamentos Precários: prevê a urbanização, 

a aquisição de materiais de construção, capacitação de equipes, elaboração dos planos municipais de 

regularização fundiária sustentável e de redução de riscos, projetos e atividades  jurídicas. O plano de 

trabalho deve ser encaminhado à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme Portaria 82 de 

25.02.2005. 

2) Programa Habitação de Interesse Social - Construção Habitacional - prevê a construção ou aquisição 

de unidades habitacionais em parcelas de terreno legalmente definidas que tenham acesso definido e 

infraestrutura. O programa pode também ser aplicado em situações que exijam intervenções mais 

específicas  como a "requalificação urbana". 

3) Projetos Prioritários de Investimentos – PPI (Intervenções em Favelas) – prevê a urbanização de 

assentamentos precários com a possibilidade de construção, aquisição ou melhorias habitacionais. 

 

II - Recursos do FGTS: 
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1) Programa Pró-moradia; 

2) Programa Carta de Crédito-FGTS-Operações Coletivas: aquisição da casa própria para famílias com 

renda até R$ 1.750,00; 

3) Programa Carta de Crédito-FGTS-Individual: construção da casa própria  com financiamento em até 30 

anos  ou financiamento de materiais de construção para a sua casa em 8 anos; 

4) Imóvel na Planta: prevê a formação de grupos para a construção de unidades habitacionais que são 

adquiridas ainda na fase de projeto ou “na planta”, conforme designação comumente usada no mercado 

imobiliário, tendo como parceira a Caixa Econômica Federal. 

 

III – Fundo de Desenvolvimento Social  

A criação do Fundo de Desenvolvimento Social foi autorizada pelo decreto nº 103 de 22 de abril de 1991 

ratificado pelo decreto nº 1081 de 08 de março de 1994 sendo substituído pelo decreto nº 3907 de 04 de 

setembro de 2001. O objetivo deste fundo é o financiamento de projetos na área de interesse social, buscando 

de melhoria de qualidade de vida da população de baixa renda nas áreas de habitação, contemplando 

infraestrutura urbana, saneamento, equipamentos comunitários, sendo oclusas a concessão de financiamentos 

propostos por entes públicos.  

 

IV – Programa Minha Casa Minha Vida (Normativa 514 e 517): 

Aquisição de empreendimentos, para famílias de até três salários mínimos pelo fundo do programa habitacional, 

e financiamento para o mercado imobiliário para a produção de moradia popular de 3 a 10 salários mínimos com 

alocação de recursos oriundos da União e do FGTS, sendo necessário que o município obtenha de cadastro 

único com as informações necessárias para a triagem das famílias. 

O processo para a produção de moradias para famílias até três salários mínimos segue conforme a Figura 7: 

 Alocação de recursos pela União; 

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

 Apresentação de projetos pelas construtoras em parceria com Estados, Municípios, cooperativas, 

movimentos sociais ou independentemente; 

 Análise de projetos e contratação de obras pela Caixa; 

 Registro do imóvel preferencialmente em nome da mulher. 

FIGURA 7: PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAMÍLIAS ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 
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FONTE: Ministério das Cidades, (s/d) 

 

Para as famílias com mais de três salários mínimos, a Prefeitura não intervirá diretamente (Figura 8). Nestes 

casos, poderá haver um estímulo à compra de casa própria com redução dos custos do seguro e acesso ao 

Fundo Garantidor, além de redução de 80% dos custos cartoriais para registro de imóveis, refinanciamento de 

parte das prestações em caso de perda da renda. 
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FIGURA 8: PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAMÍLIAS MAIS DE 03 SALÁRIOS MÍNIMOS 

 

FONTE: Ministério das Cidades, (s/d) 

 

V – Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS 

A criação do Fundo de Desenvolvimento Social foi autorizada pelo decreto nº 103 de 22 de abril de 1991 

ratificado pelo decreto nº 1081 de 08 de março de 1994 sendo substituído pelo decreto nº 3907 de 04 de 

setembro de 2001. O objetivo deste fundo é o financiamento de projetos na área de interesse social, buscando 

de melhoria de qualidade de vida da população de baixa renda nas áreas de habitação, contemplando 

infraestrutura urbana, saneamento, equipamentos comunitários, sendo oclusas a concessão de financiamentos 

propostos por entes públicos.  

Programa Crédito Solidário – prevê o financiamento habitacional a famílias de baixa renda organizadas em 

associações, cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil organizada. 

 

VI – Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT 

Projetos Multissetoriais Integrados – prevê o acesso à infraestrutura urbana, à moradia adequada e aos serviços 

públicos básicos para a população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal 

preponderante de até 3 salários mínimos, por intermédio do financiamento de projetos de investimentos e ações 

integradas em assentamentos precários. 

 

VII – Recursos do SAT, SIB 
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1) Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF - composto de um conjunto de ações que promovem o 

acesso à terra e aos investimentos básicos e produtivos, que permitem estruturar os imóveis rurais. 

Além da terra, o agricultor pode construir sua casa, preparar o solo, comprar implementos, ter 

acompanhamento técnico e o que mais for necessário para se desenvolver de forma independente e 

autônoma. O financiamento pode tanto ser individual quanto coletivo. 

2) Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária - viabiliza aos agricultores familiares a 

permanência na terra, por meio da segurança jurídica da posse do imóvel. São beneficiários do 

Programa os pequenos posseiros e os proprietários dos imóveis rurais objetos da ação de cadastro e 

regularização fundiária.  

 

A seguir apresenta-se um quadro resumo, relacionando os principais fontes, possíveis proponentes e tipos de 

programas existentes e propostos a fim de guiar as atividades da Prefeitura Municipal. 
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QUADRO 3: RELAÇÃO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES 
NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

Produção de 
Moradia 

Programa 
Minha Casa 
Minha Vida 

Até 3 S.M. Programa Nacional 
de Habitação Rural 
– PNHR – Grupo 1 

Entidades 
Organizadoras Públicas 
ou Privadas sem fins 
lucrativos 

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

- A empresa construtora proponente 
apresenta à CEF a proposta de 
aquisição e produção do 
empreendimento, após a conclusão 
do empreendimento as unidades são 
arrendadas às famílias indicadas pelo 
Poder Público. 

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

Associações e outros.  OGU/ FDS Pode atuar na qualidade de 
agente fomentador, parceiro 
ou facilitador, através da 
doação do terreno, infra-
estrutura, licenciamentos, 
assistência técnica e 
organização de demanda.  

Apresentação de carta proposta e 
seleção pelo Ministério gestor ou por 
emenda parlamentar específica. O 
Gestor da Aplicação dos Recursos do 
FDS regulamentará os requisitos a 
serem satisfeitos pela Entidade 
Organizadora (Entidades), no 
processo de habilitação e os critérios 
para seleção e priorização de 
projetos. 

Até 6 S.M. Programa Nacional 
de Habitação 
Urbana - PNHU 

Pessoa Física OGU/FGTS Atua na redução de tributos, 
contribuições e taxas. 

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

Programa Nacional 
de Habitação Rural 
– PNHR/ Grupo 2 e 
3 

Entidades 
Organizadoras Públicas 
ou Privadas, Poder 
Público 

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

Entre 6 e 10 
S.M 

Financiamento do 
FGTS com 
benefícios adicionais 

Pessoa Física OGU/FGTS Atua na redução de tributos, 
contribuições e taxas. 

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

Imóvel na Planta Pessoa física FGTS ---- Fornecer documentação pessoal 
exigida pela CAIXA. 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física Fundo de 
Garantia por 
tempo de 

No caso de operações 
coletivas, participam do 
programa com aquisição de 

Requisição de crédito junto à Caixa. 
No caso de parcerias, é firmado 
convênio entre a Prefeitura e o 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

Serviço 
(FGTS) 

material de construção e para 
fins de redução de exigências 
construtivas, taxas e/ou 
emolumentos 

Agente Financeiro. 

Carta de Crédito Associativo Pessoas Físicas 
organizadas em 
entidade associativa 

FGTS Parceria nas ações, como 
redução de impostos ou 
doação de terreno. 

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

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

Poder Público, 
executivo, municipal e 
estadual. 

FGTS Elaboração de proposta e 
execução de obra 

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

Programa Crédito Solidário Pessoas Físicas 
organizadas em 
entidade associativa 

Fundo de 
desenvolvimen
to Social (FDS) 

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

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. 

Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF Trabalhadores rurais 
sem terra ou com 
propriedade com 
dimensão menor que o 
módulo rural (individual 
ou coletivo). 

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

O beneficiário deve entrar em contato 
com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, Agricultura 
Familiar, ou com uma Unidade 
Técnica Estadual (UTE) 

Programa de Habitação de Interesse Social – Ação 
Provisão Habitacional de Interesse Social 

Poder Público FNHIS Elaboração de proposta e 
execução de obra. 

Carta consulta ao Ministério das 
Cidades, atendendo a chamadas 
públicas. 

Programa de Arrendamento Residencial - PAR  Construtoras Fundo de 
Arrendamento 
Residencial - 

Contribuição na execução do 
projeto e redução nos 
tributos, contribuições e 

As empresas do setor da construção 
civil apresentam propostas de 
projetos diretamente às agências da 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

FAR taxas. CEF, agente financeiro responsável 
pela execução do Programa PAR, 
para análise técnica e de risco. 

Apoio à Produção de Habitação Construtoras FGTS - Empresas do ramo da construção 
civil apresentam ao agente financeiro 
autorizado a operar, com recursos do 
FGTS, as propostas de projetos de 
empreendimentos. 

Produção de 
Moradia 

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

Entidades sem fins 
lucrativas e 
cooperativas 

Direto aos 
recursos do 
FNHIS 

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

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

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

Municípios Orçamento 
Geral da União 
(OGU) 

Elaboração de propostas e 
encaminhamento ao 
MCidades para fins de 
seleção. Execução do objeto 
contratado. 

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

Produção de Lote 
Urbanizado 

Apoio ao Poder Público para a construção 
Habitacional 

Poder Público, 
executivo, municipal e 
estadual. 

Orçamento 
Geral da União 
(OGU) 

Elaboração de proposta e 
execução da obra. 

Apresentação de carta proposta e 
seleção pelo Ministério gestor ou por 
emenda parlamentar específica 

Carta de crédito individual Pessoa Física FGTS No caso de operações 
coletivas, participam do 
programa com aquisição de 
material de construção e para 
fins de redução de exigências 
construtivas, taxas e/ou 
emolumentos. 

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

Carta de Crédito Associativo Pessoas Físicas 
organizadas em 
entidade associativa 

FGTS Parceria nas ações, como 
redução de impostos ou 
doação de terreno. 

Os agentes promotores apresentam 
propostas junto ao agente financeiro 
para avaliação técnica, jurídica e de 
risco. 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

Programa de Habitação de Interesse Social - Ação à 
Provisão de Habitação e Interesse Social 

Poder Público FNHIS Elaboração de proposta e 
execução de obra. 

Carta consulta ao Ministério das 
Cidades, atendendo a chamadas 
públicas. 

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

Entidades sem fins 
lucrativas e 
cooperativas 

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

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

Imóvel na Planta Pessoa física FGTS ---- Fornecer documentação pessoal 
exigida pela CAIXA. 

Urbanização de 
Assentamentos 

Precários 

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

Poder Público FGTS Elaboração de proposta e 
execução de obra 

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

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

Poder executivo dos 
estados e municípios 

OGU, da 
Unidade 
Orçamentária 
do FNHIS 

Elaboração de proposta e 
encaminhando ao MCidades. 
Execução do objeto 
contratato. 

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

2) Seleção pública de propostas 
realizada periodicamente pelo 
MCidades. O proponente deve 
preencher formulário eletrônico 
do programa, disponível no site 
no período de seleção, para 
envio de proposta, que será 
analisada pelos técnicos do 
Ministério. 

Projetos Multissetoriais Integrados - PMI  
 

Estado ou Município FAT – Fundo 
de Amparo ao 
Trabalhador 

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

As solicitações devem ser enviadas 
para a Área de Planejamento do 
BNDES por meio de Carta Consulta 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

disponível no site do BNDS, para que 
seja analisada.  

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

Poder executivo dos 
estados e municípios 

OGU, da 
Unidade 
Orçamentária 
do FNHIS 

Elaboração de proposta e 
encaminhando ao MCidades. 
Execução do objeto 
contratato. 

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

2) Seleção pública de propostas 
realizada periodicamente pelo 
MCidades. O proponente deve 
preencher formulário eletrônico 
do programa, disponível no site 
no período de seleção, para 
envio de proposta, que será 
analisada pelos técnicos do 
Ministério. 

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

Municípios Orçamento 
Geral da União 
(OGU) 

Elaboração de propostas e 
encaminhamento ao 
MCidades para fins de 
seleção. Execução do objeto 
contratado. 

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

Melhoria 
Habitacional 

 

Carta de crédito individual Pessoa Física FGTS No caso de operações 
coletivas, participam do 
programa com aquisição de 
material de construção e para 
fins de redução de exigências 
construtivas, taxas e/ou 
emolumentos. 

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

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

Poder executivo dos 
estados e municípios 

OGU, da 
Unidade 
Orçamentária 

Elaboração de proposta e 
encaminhando ao MCidades. 
Execução do objeto 

1) Emenda parlamentar à Lei 
Orçamentária Anual (LOA). O 
agente executor deve aguardar 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

Assentamentos precários do FNHIS contratato. comunicação do MCidades e da 
CEF para envio de 
documentação. 

2) Seleção pública de propostas 
realizada periodicamente pelo 
MCidades. O proponente deve 
preencher formulário eletrônico 
do programa, disponível no site 
no período de seleção, para 
envio de proposta, que será 
analisada pelos técnicos do 
Ministério. 

Programa Crédito Solidário Pessoas Físicas 
organizadas em 
entidade associativa 

Fundo de 
Desenvolvime
nto Social - 
FDS 

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

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. 

Carta de Crédito Associativo  Grupo de Pessoas FGTS Parceria nas ações, como 
redução de impostos ou 
doação de terreno. 

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

Programa de Arrendamento Residencial - PAR Construtoras FAR Contribuição na execução do 
projeto e redução nos 
tributos, contribuições e 
taxas. 

As empresas do setor da construção 
civil apresentam propostas de 
projetos diretamente às agências da 
CEF, agente financeiro responsável 
pela execução do Programa PAR, 
para análise técnica e de risco. 

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

Entidades sem fins 
lucrativas e 

Direto aos 
recursos do 

Pode ser parceiro em ações 
como a redução de impostos, 

Os beneficiários devem se cadastrar 
junto aos proponentes e executores 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

cooperativas FNHIS doação de terreno, 
implantação de infra-
estrutura, entre outras. 

(Entidades) e este junto ao Gestor 
(MCidades). 

Programa de Habitação de Interesse Social - Ação à 
Provisão Habitacional de Interesse Social 

Poder Público FNHIS Elaboração de proposta e 
execução de obra. 

Carta consulta ao Ministério das 
Cidades, atendendo a chamadas 
públicas. 

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

Municípios Orçamento 
Geral da União 
(OGU) 

Elaboração de propostas e 
encaminhamento ao 
MCidades para fins de 
seleção. Execução do objeto 
contratado. 

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

Regularização 
Fundiária 

Programa de Cadastro de Terras e Regularização 
Fundiária 

Agricultores familiares SAT, SIB Mobilização dos agricultores 
através da divulgação do 
programa, identificação dos 
beneficiários potenciais. 

O beneficiário deve entrar em contato 
com o Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais, Agricultura 
Familiar, ou com uma Unidade 
Técnica Estadual (UTE) 

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

Poder executivo dos 
estados e municípios 

OGU, da 
Unidade 
Orçamentária 
do FNHIS 

Elaboração de proposta e 
encaminhando ao MCidades. 
Execução do objeto 
contratato. 

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

4) Seleção pública de propostas 
realizada periodicamente pelo 
MCidades. O proponente deve 
preencher formulário eletrônico 
do programa, disponível no site 
no período de seleção, para 
envio de proposta, que será 
analisada pelos técnicos do 
Ministério. 

Assistência 
Técnica 

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

Poder executivo dos 
estados e municípios e 

OGU, da 
Unidade 

Elaboração de propostas e 
encaminhamento ao 

Apresentação de carta proposta e 
seleção pelo Ministério gestor ou por 
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NECESSIDADE PROGRAMA PROPONENTE FONTE PODER PÚBLICO FORMA DE ACESSO 

Assistência Técnica entidades privadas sem 
fins lucrativos 

Orçamentária 
do FNHIS 

MCidades para fins de 
seleção sob forma de 
consulta prévia. Execução do 
objeto contratado. 

emenda parlamentar específica. Para 
conseguir o benefício o município 
deverá atender aos requisitos do 
MCidades. 

Desenvolvimento 
Institucional 

Programa Nacional de Capacitação das Cidades Técnicos e gestores 
municipais, estaduais e 
federais e demais 
agentes sociais 
dedicados ao 
desenvolvimento 
urbano 

OGU da 
Unidade 
Orçamentária 
do FNHIS e 
parcerias 

Pode atuar como promotor e 
parceiro da atividade 

Inscrições no site do MCidades, de 
acordo com o Calendário de 
atividades. 

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2011. 
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O quadro a seguir apresenta a descrição de cada programa proposto no PLHIS de Colombo relacionado com a 

necessidade, ou seja, as atividades que deverão ser efetivadas para sua implementação. Para se checar os 

programas/fontes de financiamento que poderão ser acessados em cada programa no PLHIS, basta fazer a 

relação das necessidades. Por exemplo, no Programa Realocação de Famílias em Áreas de Preservação 

Ambiental têm-se as seguintes necessidades: produção de moradias, produção de lote urbanizado, urbanização 

de assentamentos precários. Para saber quais fontes de financiamento verificam-se estas necessidades no 

quadro resumo anterior (Quadro 3), logo se têm na necessidade de produção de moradias os seguintes 

programas a nível federal: Programa Minha Casa Minha Vida, Imóvel na Planta, Carta de Crédito Individual e 

Associativo, Pró-moradia, Crédito Solidário, entre outros citados.  

Vale ressaltar que este quadro é geral e descreve apenas programas existentes no momento, sendo que alguns 

são mais específicos e que está relacionado com o tipo de demanda do município. 

QUADRO 4: RELAÇÃO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS NO PLHIS DE COLOMBO COM AS SUAS NECESSIDADES 

PROGRAMA PROPOSTO NO PLHIS DE 

COLOMBO 

NECESSIDADE 

Programa de Realocação de Famílias em Áreas 

de Preservação Ambiental  

Produção de Moradias / Produção de Lote Urbanizado/ 

Urbanização de Assentamentos Precários 

Programa de Produção de Moradias Urbanas Produção de Moradias Urbanas 

Programa de Melhorias Habitacionais Melhoria Habitacional / Melhoria das Instalações 

Sanitárias 

Programa de Urbanização e Regularização 

Fundiária 

Regularização Fundiária / Urbanização de 

Assentamentos Precários 

Programa de Regularização Fundiária Regularização Fundiária  

Subprograma de Produção de Moradias Rurais Produção de Moradias Rurais 

Subprograma de Melhorias Habitacionais Rurais Melhoria Habitacional Rural / Melhoria das Instalações 

Sanitárias Rural 

Subprograma de Regularização Fundiária e 

Melhoria na Infraestrutura Rural 

Regularização Fundiária / Melhoria na Infraestrutura 

Rural 

Programa de Assistência Técnica Assistência Técnica 

Programa de Desenvolvimento Institucional Desenvolvimento Institucional 

Fonte: ECOTÉCNICA, 2014. 

 

 

 

8.3 Âmbito Estadual 

 Programas da COHAPAR 
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 Tesouro do Estado 

 

8.4 Âmbito Municipal 

I - Fundo Municipal de Habitação 

Este fundo se constitui através de lei específica nº 1.672/2002, dispõe da criação do Fundo e institui o Conselho 

Gestor, os quais são importantes para a implementação e continuidade do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social.  Inexiste patrimônio no FMHIS até o momento, segundo informações da municipalidade. 

II - recursos próprios como: IPTU, ITBI, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, SOLO CRIADO, 

TRANSFERÊNCIAS (FPM, ICMS, IPVA...) 

III - devem incrementar a arrecadação: modernizando o setor fiscal, o cadastro imobiliário, atualizando a planta 

de valores para IPTU, criando um Setor especializado em convênios externos e elaborando estudos e projetos 

para captação recursos.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este documento representa as Estratégias de Ação componente do Plano de Habitação de Interesse Social de 

Colombo. Reafirma-se aqui que o relatório apresentou apenas os direcionamentos dos programas previstos para 

o município com base na problemática habitacional apresentada na etapa anterior configurada pelo Diagnóstico 

habitacional. Os programas e ações visam a resolução do déficit habitacional quantitativo e qualitativo com 

prioridade às famílias de interesse social apresentadas nos assentamentos precários.  

O Documento possui alguns itens ainda em fase de elaboração, onde alguns dados estão em processo de 

levantamento. Estes serão trabalhados a seguir, com subsídios  da leitura técnica (compreende levantamento, 

análise de dados e proposições pela equipe da Prefeitura Municipal e equipe técnica da consultoria, que deverá 

passar por nova avaliação. 
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11 ANEXOS 

 

ANEXO 1: MODELO DE RECADASTRAMENTO HABITACIONAL 

CADASTRO HABITACIONAL 

DATA DE 
CADASTRAMENTO 

 POSIÇÃO NA FILA NA DATA 
DO CADASTRAMENTO 

 

NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO 
SOCIAL (NIS) - 
CADUNICO 

 ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DE 
DADOS 

 

DADOS PESSOAIS 

1.NOME:   2. DATA DE NASCIMENTO   

3. IDADE  4. RG  

5.CPF  6. ORGAO EMISSOR  

7.NACIONALIDADE  8.NATURALIDADE  

9.ESTADO CIVIL  10.PROFISSAO  

11.PORTADOR DE 
NECESSIDADE 
ESPECIAL 

 12. BAIRRO DE TRABALHO  

13. CARGO/FUNÇÃO  14. TEMPO DE TRABALHO  

15. NOME DO PAI  16.NOME DA MAE  

CASO TENHA RESPONDIDO CASADO NO ITEM 9, RESPONDA OS DADOS ABAIXO 

DADOS DO CONJUGE 

15. NOME  16.DATA DE NASCIMENTO  

17. IDADE  18. RG  

19. CPF  20. ÓRGÃO EMISSOR  

21. NACIONALIDADE  22. NATURALIDADE  

DADOS GERAIS 

23.CEP  Consulta CEP     

24. ENDEREÇO    

25. COMPLEMENTO  26. BAIRRO  

27. MUNICÍPIO  28 UF  

29. FONE RESIDENCIAL  30.FONE COMERCIAL  

31. CELULAR  32. FONE P/ RECADOS  

33. EMAIL  34.TEMPO DE RESIDENCIA 
NO MUNICÍPIO 

 

DADOS SOCIOECONOMICOS 

1. TIPO DE RENDA (A)  2. RENDA MENSAL  

3. TIPO DE RENDA 
CÔNJUGE 

 4. RENDA MENSAL 
CÔNJUGE 

 

5. QUANTIDADE DE 
DEPENDENTES 

 6. QUANTIDADE DE 
IDOSOS? 

 

7. QUANTIDADE DE 
PORTADORES DE 
NECESSIDADES 
ESPECIAIS 

 8.PARTICIPA DE 
PROGRAMAS SOCIAIS? 
QUAL (IS)? 

 

9. CADASTRADO NO 
BOLSA FAMÍLIA? 

 10. RECEBE BOLSA 
FAMÍLIA? 

 

SITUAÇÃO HABITACIONAL 

http://www.buscacep.correios.com.br/
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TIPO DO IMÓVEL (   ) CASA ( )  Alvenaria ( ) APARTAMENTO (     ) OUTROS__________ 

( )  Madeira 

(   ) Mista 

(  ) PRÓPRIO (  ) COM DOCUMENTO (  ) SEM DOCUMENTO INSC. IMOBILIÁRIA: 

(  ) ALUGADO 
R$_________________ 

(  ) CEDIDO (  ) ARRENDADO (     ) OUTROS__________ 

(  ) FINANCIADO VALOR:_____________ ÓRGÃO: _________________________________ 

(   ) SANITÁRIO 
EXTERNO 

(    ) ÁREA DE RISCO 
INUNDAÇÃO 

(   ) CASA EM SITUAÇÃO 
DE RISCO 

(   )PROBLEMAS ESTRUTURAIS/ 
POUCA CONDIÇÃO DE 
HABITABILIDADE 

INTERESSE HABITACIONAL 

(   ) AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO (    ) CASA OU (    ) APTO 

(    ) ARRENDAMENTO RESIDENCIAL (AR) (    ) CASA OU (    ) APTO 

(    ) AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA (    ) CASA OU (    ) APTO 

(    ) AQUISIÇÃO DE IMÓVEL USADO (    ) CASA OU (    ) APTO 

(    ) CONSTRUÇÃO 
COM TERRENO 
PRÓPRIOS 

(    ) LOTE URBANIZADO 
PELO SISTEMA 
MUTIRÃO 

(    ) LOTE URBANIZADO 
PELO MUNICÍPIO 

(  ) OUTROS 

(  ) REFORMAR OU AMPLIAR (MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO) 

BAIRRO DE INTERESSE: 

 
 (A) TIPO DE RENDA: formal ou informal  
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ANEXO 2: COMPOSIÇÃO VALOR/ HORA DOS PROFISSIONAIS COM NÍVEL SUPERIOR 

 

* A composição do valor homem/hora apresentado acima foi elaborada com a orientação da própria Caixa 

Econômica Federal, em trabalho similar de elaboração de PTTS. A composição do valor homem/hora 

apresentado considerou o valor médio do piso salarial de profissionais com terceiro grau (8 salários mínimos 

/mês para 8h de trabalho dia/mês). 

 
  

ENCARGOS % VALOR

GRUPO A (Básicos ou Legais)

FGTS 8,00         1,67         

ACIDENTE DE TRABALHO 2,50         0,65         

Previdência Social 20,00      3,89         

Salário Educação 2,50         0,65         

Incra 0,20         0,22         

Sesc 1,00         0,37         

Senac 1,50         0,46         

Sebrae 0,60         0,30         

Sub-total grupo A 36,30      

GRUPO B (Período não trabalhado)

FÉRIAS 9,45         1,94         

ABONO FÉRIAS 3,12         0,76         

AVISO PRÉVIO 2,36         0,62         

FERIADOS 4,72         1,06         

LICENÇA 

MATERNIDADE/PATERNIDADE 1,00         0,37         

AUXILIO ENFERMIDADE 0,54         0,29         

sub-total grupo B 21,19      

GRUPO C

Indenização Compensatória na 

Rescisão Contratual 4,45         1,01         

Décimo terceiro 10,90      2,21         

VALE TRANSPORTE 1,85         0,53         

Sub-total Grupo C 17,20      

GRUPO D

Incidência Cumulativa do Grupo A 

S/ Grupo B 7,69         1,61         

FGTS Sobre Décimo Terceiro Salário 0,87         0,35         

Sub-total grupo D 8,56         

VALOR H/H (CONSELHO DE CLASSE) 18,54      

37,50      

* COMPOSIÇÃO VALOR/HORA DOS PROFISSIONAIS COM NÍVEL SUPERIOR

TOTAL
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ANEXO 3: TABELA DE CALCULO PARA CUSTO DE INFRAESTRUTURA (PAVIMENTAÇÃO DOS ACESSOS, ILUMINAÇÃO),  - ÁREA RURAL  
 
ÁREA DE INTERVENÇÃO: Área rural 

VIAS A SEREM PAVIMENTADAS DE FORMA MAIS COMPLETA 175,00 m   

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12,00    

SUPERFÍCIE GERAL ESTIMADA 10.000,00 m²   

MORADIAS  15,00 unidades   

 
 

   

SERVIÇO QTDE. UNID. QTDE. R$ 

Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de 
esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pá 
carregadeira 

140,00 m³ 3,09 432,60 

Escavação manual vala/cava em lodo/lama de 1,5m a 3,0m excl 
esg/escorem beco (larg ate 2m) em favelas 

52,50 m³ 107,33 5.634,83 

Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 
153 hp 2.000,00 m³ 2,07 4.140,00 

Execução de calçada em concreto não estrutural, com uso de seixo 
rolado, preparo mecânico, e espessura de 7cm 

350,00 m² 28,72 10.052,00 

Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de po de pedra 
espessura 

1.400,00 m² 62,47 87.458,00 

Trator de esteiras 153hp peso operacional 15t, com roda motriz 
elevada 

35,00 hora 106,3 3.720,50 

Trator de esteiras Caterpillar d6 153hp (vu=10 anos) - chp diurno 
chp 

35,00 hora 165,05 5.776,75 

Rolo compactador de pneus 111hp 11ton - chp 35,00 hora 106,78 3.737,30 

Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas ha 1.896,96 1,00 ha 1896,96 1.896,96 

Lâmpada de vapor de mercúrio de 400w/250v - fornecimento e 
instalação 

12,00 unidade 29,83 357,96 

Poste concreto seção circular comprimento=9m carga nominal no 
topo 400 

12,00 unidade 765,65 9.187,80 

TOTAL DE INFRA      R$ 132.394,70 

TOTAL DE INFRA + BDI (30%) 
  

R$ 172.113,10 
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