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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) de Vargeão é a 

síntese do Planejamento Habitacional no âmbito local, com prioridade no próprio 

Planejamento Habitacional para a população de baixa renda. Sua construção se deu 

através da parceria entre a Prefeitura e a Equipe Técnica da Associação dos 

Municípios do Alto Irani (AMAI).  

Ancorado em princípios democráticos e no Termo de Referência do SNHIS, o 

PMHIS de Vargeão definirá, de forma participativa, em todas as etapas de 

elaboração, um conjunto de metas e objetivos de interesse social. Deverá promover, 

instrumentado pelo Plano, o acesso à moradia digna com base no diagnóstico sobre 

os principais problemas habitacionais identificados no Município, tendo como 

horizonte temporal de atendimento um período de quinze anos (2011 a 2025), 

estruturado em metas e estratégias de ações.  

O processo contou com três etapas: Metodologia, Diagnóstico e o Plano em 

si, apresentado a seguir. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento versa sobre o Plano Municipal de Habitação de 

Vargeão, formulado a partir das especificidades da demanda e das carências 

identificadas no Município em seu Diagnóstico Habitacional.  

A composição do Plano considera, todavia, diferentes formas de atendimento 

habitacional, com o escopo de assegurar a atuação sistêmica e contínua do poder 

público municipal, por meio de ações planejadas, prolongadas e integradas e da 

articulação entre os órgãos públicos e destes com os demais agentes envolvidos na 

provisão habitacional com prioridade para os grupos de baixa renda. 

Ademais, denota-se por meio de seus programas, ações e metas, a busca 

pela articulação das diretrizes já existentes e das diferentes instâncias consultivas e 

deliberativas em seu processo de definição e posterior acompanhamento de sua 

implementação, monitoramento e revisão no horizonte temporal de 2025. 

Em vista disso, o Plano consiste em planejar e definir estratégias de curto, 

médio e longo prazo, pautadas nos princípios da Política em questão, explicitando 

as ações necessárias para que seus objetivos e diretrizes sejam alcançados. 

O processo de elaboração do PMHIS contou com a participação de técnicos 

da Prefeitura, Equipe Técnica da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), 

representantes da sociedade integrantes do Conselho Municipal de Habitação, bem 

como, da população, em todas as etapas de elaboração que compõem o presente 

Plano. 

A compilação e sistematização dos dados e informações, bem como das 

propostas surgidas ao longo do processo e consubstanciadas neste documento, 

apoiará a tomada de decisão pública, bem como o efetivo controle social, à vista da 

implementação das ações e acompanhamento da Política Municipal de Habitação. 

O Plano está estruturado em três etapas as quais resultaram em produtos: 

 A primeira etapa – Produto I a qual constitui-se em uma proposta 

metodológica integrante do PMHIS, que tem por objetivo nortear procedimentos, 

bem como definir os conteúdos estruturantes das etapas II e III. 

A segunda etapa - Produto II que abrange a elaboração do diagnóstico do 

setor habitacional com levantamentos e sistematização, a identificação e 

quantificação das demandas. O objetivo do diagnóstico é mensurar e localizar a 
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necessidade habitacional do município, considerando o déficit atual de domicílios, a 

inadequação do estoque atual e a demanda futura por habitações no horizonte 

temporal do plano habitacional. Além disso, prevê caracterizar a oferta de habitações 

de interesse social, considerando os programas, políticas e fundos governamentais, 

de nível municipal, estadual e federal, voltados para a população de baixa renda. 

A terceira etapa – Produto III traça as estratégias de ação com a elaboração 

de cenários atual, futuro e desejado, considerando as estimativas e previsões do 

dinâmico crescimento populacional, com a definição de diretrizes, objetivos, metas e 

instrumentos de ação. Visa-se ao estabelecimento de uma política pública integrada 

para o setor, expressando as aspirações do poder público e demais agentes locais. 

Denota-se que o PMHIS foi elaborado a partir de amplo debate, priorizando a 

participação democrática, abrangendo todo o território do município, ou seja, a área 

urbana, rural, assentamento e área indígena, quando houver. Ademais, visa a 

consolidar os instrumentos de planejamento e gestão, possibilitando o acesso 

regularizado a terra, à habitação, à infraestrutura, aos equipamentos e aos serviços 

urbanos, promovendo condições dignas de moradia e o cumprimento da função 

social da propriedade. 
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1 CONTEXTO INSTITUCIONAL DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE HABITAÇÃO 

 

A elaboração do PMHIS insere-se em um contexto nacional de rearranjo 

institucional da política habitacional e do desenvolvimento urbano integrado. Com a 

criação do Ministério das Cidades e do Conselho das Cidades – ConCidades, a 

partir de 2003, inicia-se um processo intensamente participativo, através da 

realização das Conferencias Municipais, estaduais e nacional das cidades, e de 

definição da Política Nacional de Habitação – PNH. 

A PNH é uma das políticas setoriais que compõem a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU), seu objetivo é a retomada do processo de 

planejamento no setor habitacional, propiciando condições institucionais para 

garantir acesso à moradia digna, urbanizada e integrada à cidade.  

O Sistema Nacional de Habitação, principal instrumento da PNH, inclui a 

criação de dois subsistemas: o de Habitação de Interesse Social e o de Habitação 

de Mercado. Definidos por estratégias diferenciadas, os subsistemas visam a 

promover que o mercado privado responda por parcela da demanda com alcance a 

oferta de mercado, enquanto que a promoção pública concentre-se no atendimento 

à demanda por habitação das camadas de menor renda. Neste ínterim, o PMHIS 

contemplará as famílias na faixa de 0 (sem rendimentos) a 3 salários mínimos, que 

necessitam de investimentos subsidiados. 

Em 2005, foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa 

popular, subscrito com mais de 1 milhão de assinaturas, para a criação do Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), vinculado a um fundo financeiro, 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), através da Lei Federal 

n.° 11.124/2005.  

O SNHIS passou a centralizar programas e projetos destinados à habitação 

de interesse social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) a 

gerenciar os recursos destinados à moradia. O Sistema institui o acesso a terra 

urbanizada e habitação digna à população de menor renda e promove articulação e 

o acompanhamento para atuação das instituições e órgãos do setor habitacional. O 

Fundo terá como objetivo somar todos os recursos para ações em habitação nos 

três níveis de governo e direcioná-los para o atendimento às famílias de baixa renda. 

Denota-se que os recursos do Fundo poderão ser destinados para a compra, 
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melhoria e reforma da casa própria; aquisição de material de construção, 

recuperação de imóveis em áreas encortiçadas, urbanização, equipamentos 

comunitários e regularização fundiária, entre outros. 

O SNHIS é integrado pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério das 

Cidades; Conselho Gestor do FNHIS; Caixa Econômica Federal – CEF (agente 

operador do FNHIS); Conselho das Cidades; conselhos com atribuições especificas 

relativas às questões urbanas e habitacionais, órgãos e as instituições integrantes 

da administração publica, direta ou indireta das diferentes esferas de governo, e 

instituições regionais ou metropolitanas que desempenhem funções complementares 

ou afins com a habitação; fundações, sociedades, sindicatos, associações 

comunitárias, cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que 

desempenhem atividades na área habitacional, afins ou complementares (na 

condição de agentes promotores das ações); e agentes financeiros autorizados pelo 

Conselho Monetário Nacional a atuar no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 

Para requererem o Termo de Adesão do SNHIS, os Estados e Municípios 

devem possuir os instrumentos políticos e gerenciais imprescindíveis para ingresso 

no Sistema, sendo eles: Fundo Habitacional gerido por Conselho específico, Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social e elaboração de Relatórios de Gestão.  

Os Conselhos estaduais, municipais e federal devem possuir atribuições 

relativas às questões urbanas e habitacionais. Segundo a Lei, os estados que 

aderirem ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social deverão atuar como 

articuladores das ações do setor habitacional no âmbito do seu território, 

promovendo a integração dos planos habitacionais dos municípios aos planos de 

desenvolvimento regional, coordenando atuações integradas que exijam 

intervenções intermunicipais, em especial nas áreas complementares à habitação e 

dando apoio aos municípios para a implantação dos seus programas habitacionais e 

das suas políticas de subsídios. 

Todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse social, 

bem como, todos os agentes relacionados as questões urbanas e habitacionais 

estão centralizados no SNHIS. Conforme a legislação, os recursos destinados ao 

SNHIS são oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS); e de outros fundos ou programas que vierem a ser 
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incorporados ao SNHIS. O Fundo é composto prioritariamente por recursos do 

Orçamento Geral da União do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAZ), 

das entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais, receitas de 

operações realizadas com recursos do FNHIS, provenientes de empréstimos 

externos e internos para programas de habitação, de outros fundos, programas e 

recursos que vierem a incorporar o FNHIS, e receitas decorrentes da alienação dos 

imóveis da União que lhe vierem a ser destinadas e sua aplicação deverá ser de 

forma descentralizada. 

Os recursos do FNHIS atendem a investimentos em provisão de unidades 

habitacionais - aquisição, construção, conclusão e melhorias; produção de lotes 

urbanizados para fins habitacionais; urbanização, produção de equipamentos 

comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas de interesse social; 

implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, 

complementares aos programas de habitação de interesse social; aquisição de 

materiais para construção, ampliação e reforma de moradias; recuperação ou 

produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, 

para fins habitacionais de interesse social; e outros programas e intervenções na 

forma aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS, podendo ainda ser admitida a 

aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.  

No entanto, a lei não define o percentual a ser dirigido ao Fundo. Este deverá 

ser o próximo passo, pois o Fundo está programado para destinar garantias 

fundamentais, como o direito à habitação para a população de baixa renda.  

Apoiado pelo SNHIS e pelo FNHIS, o Governo Federal vem estimulando a 

mobilização de estados e municípios para que, de forma participativa, elaborem e 

regulamentem seus instrumentos de planejamento e gestão na área habitacional. 

Nesta perspectiva, a União estabeleceu a elaboração de Planos Municipais de 

Habitação de Interesse Social como requisito para adesão ao SNHIS e aos recursos 

do FNHIS. 

O PMHIS deve estar em conformidade com as diretrizes da Constituição 

Federal, do Estatuto das Cidades, das Resoluções da Conferência Nacional e do 

Conselho das Cidades, bem como das diretrizes da Política Nacional de Habitação 

do Ministério das Cidades. 

Atualmente o Governo do Estado de Santa Catarina já aderiu ao SNHIS e o 
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processo de construção do Plano está em andamento propiciando a implementação 

de uma política estadual articulada ao Plano Nacional de Habitação (PLANHAB) 

O processo de formulação do PLANHAB parte de uma abordagem dos 

principais temas relacionados à questão habitacional, considerando o 

reconhecimento do contexto habitacional atual, os entraves, as potencialidades e os 

cenários possíveis. O pressuposto inicial indica que o problema da habitação deve 

ser enfrentado considerando a diversidade de situações que as necessidades 

habitacionais demandam, seja em relação às características sociais e econômicas 

da população, da capacidade institucional do poder público, dos diferentes 

processos de produção, das fontes de financiamento e subsidio, da questão 

fundiária e urbana local ou da estruturação da cadeia produtiva da construção civil. 

No que tange à relação aos assentamentos precários, a estratégia proposta 

pelo PLANHAB considera a necessidade de criar condições para que haja uma 

gradativa urbanização e regularização dos existentes, bem como, a viabilização da 

produção de novas unidades habitacionais para redução do déficit acumulado. 

Por fim, destaca-se a aprovação da Lei Federal Nº 11.977, de 7 de julho de 

2009, que dispõe sobre o “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV) e a 

regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. O 

Programa visa a criar uma série de mecanismos para produção, aquisição e reforma 

de unidades habitacionais de interesse social. A lei preconiza, ainda, a promoção da 

regularização fundiária de assentamentos urbanos, introduzindo novos instrumentos 

para a legalização de moradias urbanas. 
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2 PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PMHIS) 

 

 O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) é um 

instrumento do Sistema Nacional de Habitação (SNHIS), que tem como objetivo 

fundamental planejar as ações do município referentes à habitação, de forma a 

garantir à população com até três salários mínimos, o acesso à moradia digna e de 

qualidade, ao solo urbano regularizado e dotado de infraestrutura básica.  

 O PMHIS, de acordo com a definição de Brasil (2008, p. 08), é um “conjunto 

de objetivos e metas, diretrizes e instrumentos de ação e intervenção para o setor 

habitacional”.  

O PMHIS de Vargeão para a construção das diretrizes norteou-se pelo 

manual de apoio à elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social expedido 

pelo Ministério das Cidades, regulamentado pela Resolução nº 9, de 20 de junho de 

2007 e Resolução nº 13, de outubro de 2007 e dados da Fundação João Pinheiro. 

A elaboração do PMHIS, segundo orientação do Ministério das Cidades, 

prevê três etapas obrigatórias: 

 Etapa I – Metodologia – trata-se de uma etapa estruturadora que deverá 

apresentar os procedimentos para elaboração do PMHIS, bem como indicar os 

mecanismos para obtenção de resultados, caracterizando-se como fase inicial e 

requisito básico para a elaboração das etapas posteriores; 

 Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional – é a etapa em que se realiza a 

análise do levantamento de dados e das informações técnicas obtidas, 

apresentando, entre outros assuntos, a quantificação, qualificação da 

oferta/necessidade habitacional; 

 Etapa III – Programas e Ações – esta etapa é entendida como a etapa de 

elaboração do plano de ação que consiste na orientação do desenvolvimento de 

projetos habitacionais, alocação de recursos, revisão dos marcos regulatórios/legais, 

entre outros assuntos pertinentes à temática. 

Da mesma forma, visando à elaboração do PMHIS, a Equipe Técnica da 

AMAI, indica três produtos a serem entregues, a saber: 

 Produto I – Metodologia e cronograma de trabalho; 

 Produto II – Diagnóstico do setor habitacional do município; 

 Produto III – Programas e ações para o setor habitacional. 
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Cada produto será constituído de relatório acompanhado de ata, listas de 

presença, fotos, material utilizado nas reuniões, publicações e atos jurídicos. 

Neste ínterim, cabe ao PMHIS trabalhar com a perspectiva estratégica de 

priorizar as questões que são estruturantes e cruciais para a constituição e 

implementação da política habitacional no município, sendo estas: 

 Produção Habitacional; 

 Urbanização e Regularização Fundiária; 

 Moradias em áreas de proteção ambiental; 

 Oferta habitacional; 

 Zona de expansão urbana. 

A proposta para o PMHIS de Vargeão defende a divisão deste processo em 

três etapas de trabalho, contemplando o preconizado pelo Ministério das Cidades, 

sendo elas: 

Etapa I – Metodologia – Etapa estruturadora que se caracteriza pela fase 

inicial das duas etapas posteriores, contempla também as capacitações dos 

gestores municipais e representantes da sociedade civil, bem como o cronograma 

de trabalho e evento de lançamento e aprovação da proposta metodológica (Produto 

I); 

Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional – Etapa em que se realiza a 

coleta de dados mediante instrumento de pesquisa, sistematização e análise das 

informações obtidas, bem como visitas in loco e apresentação dos resultados em 

audiência pública (Produto II); 

Etapa III – Programas e ações – Etapa entendida como a de elaboração dos 

programas e ações a serem executadas a curto, médio e longo prazo pelo município 

(Produto III). 

 

2.1 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ORIENTADORAS 

 

 O processo de elaboração do PMHIS levará em conta os seguintes princípios: 

 Direito à moradia, enquanto direito humano, individual e coletivo, previsto na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 

1988; 
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 Moradia digna como direito e vetor de inclusão social, garantindo padrão 

mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, 

transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais; 

 Compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual e 

municipal, bem como das demais políticas setoriais de desenvolvimento 

urbano, ambientais e de inclusão social; 

 Função social da propriedade urbana, buscando programar instrumentos de 

reforma urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento e maior controle do 

uso do solo, de forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso à 

terra urbanizada; 

 Questão habitacional como uma política de Estado, uma vez que o poder 

público é agente indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, 

na provisão da moradia e na regularização de assentamentos precários, 

devendo ser, ainda, uma política pactuada com a sociedade e que extrapole 

um só governo; 

 Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da 

sociedade, possibilitando controle social e transparência nas decisões e 

procedimentos; 

 Planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as 

distorções do crescimento urbano. 

O processo de elaboração do PMHIS abordará as seguintes diretrizes: 

 Priorizar programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa renda, 

articulados no âmbito federal, estadual e municipal; 

 Definir e adotar mecanismos de subsídios financeiros para famílias de baixa 

renda, concedidos com a finalidade de complementar sua capacidade de 

pagamento para o acesso à moradia; 

 Incentivar o aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas 

ou subutilizadas, inseridas na malha urbana; 

 Priorizar a utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para a 

implantação de projetos habitacionais de interesse social; 

 Incentivar a recuperação e reutilização de áreas centrais, compreendendo os 

espaços e edificações ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas, 
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insalubres e deterioradas, bem como a melhoria dos espaços e serviços 

públicos, da acessibilidade e dos equipamentos comunitários; 

 Incentivar a implementação dos diversos institutos jurídicos que 

regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades nos 

Planos Diretores Participativos e outros; 

 Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação, e indicadores de 

impacto social das políticas, planos e programas urbanos. 

 Priorizar o atendimento a: famílias com menor renda per capita, famílias com 

maior número de dependentes, mulher responsável pelo domicílio, idosos, 

pessoas com deficiência, demandas apresentadas por movimentos sociais, 

associações e grupos representativos de segmentos da população; 

 Atender a mecanismos de quotas para idosos e pessoas com deficiência 

dentre o grupo identificado como o de menor renda; 

 Garantir a execução de trabalho social visando à melhoria da qualidade de 

vida das famílias beneficiárias, de forma complementar as obras e serviços; 

 Promover melhorias das condições de habitabilidade de famílias residentes 

em assentamentos precários, favelas, áreas de risco, loteamentos irregulares, 

com áreas periféricas, com vistas a reduzir os riscos socioambientais; 

 Atender as demandas de saneamento básico ou de projetos de saneamento 

ambiental, cuja estrutura abrange o adensamento populacional estimado, 

visando à manutenção do meio ambiente e também à otimização dos 

investimentos públicos; 

 Garantir a alocação de recursos destinados à Habitação de Interesse Social 

em fundo local, com dotação orçamentária própria, para implementar as 

ações previstas no PMHIS; 

 Utilizar prioritariamente o PMHIS como instrumento de apoio para a tomada 

de decisão dos Conselhos Gestores dos Fundos Locais de Habitação de 

Interesse Social; 

 Incentivar a execução de mecanismos permanentes de assistência técnica, 

jurídica e social aos programas e ações de Habitação de Interesse Social. 
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2.2 OBJETIVO GERAL 

 

Elaborar o PMHIS do município de Vargeão, o qual se constituirá em 

instrumento de planejamento e gestão do município, contendo um conjunto de 

objetivos e metas, diretrizes e instrumentos para viabilizar o acesso à moradia digna 

e, consequentemente, à melhoria das condições ambientais locais e da qualidade de 

vida da população, conforme disposto no Termo de Referência.  

 

2.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar proposta metodológica;  

 Elaborar diagnóstico contendo a situação na área habitacional do município; 

 Facilitar a articulação com os demais programas sociais, nas esferas 

municipal, estadual e federal; 

 Oportunizar a participação da comunidade, consolidando os instrumentos de 

planejamento e gestão, com vistas a viabilizar o acesso regularizado a terra, à 

habitação, à infraestrutura, aos equipamentos e serviços urbanos, 

promovendo condições dignas de moradia e o cumprimento da função social 

da propriedade; 

 Estabelecer diretrizes, programas e metas focando principalmente a questão 

da habitação para pessoas de baixa renda; 

 Promover a discussão sobre a regularização urbana e fundiária em 

consonância com a Lei Orgânica do Município e o Estatuto das Cidades; 

 Contribuir para melhoria da qualidade da gestão municipal. 

 

2.3 ETAPAS DO PLANO 

 

2.3.1 Etapa I - Metodologia 

 

Esta é a fase em que se define como se dará a discussão e a pactuação com 

a sociedade de todas as etapas que compõem o PMHIS. Tem por finalidade 

estruturar as demais fases do Plano, demonstrando quais os procedimentos serão 

adotados em cada uma das etapas, definindo os participantes e atribuindo suas 
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funções. 

 Organização e coordenação dos trabalhos; 

 Definição de atribuições e responsabilidades da equipe municipal e da Equipe 

Técnica da AMAI; 

 Definição e detalhamento do conteúdo do PMHIS; 

 Estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, com 

identificação dos diferentes atores e formas de publicização dos trabalhos; 

 Cronograma de atividades e procedimentos para a execução das etapa 

subseqüentes; 

 A estrutura de coordenação e organização dos trabalhos de elaboração do 

Plano será composta pela Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Vargeão e pela 

Equipe Técnica da AMAI. 

 A Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Vargeão tem a seguinte 

composição. Vale ressaltar que tal equipe foi nomeada pelo Decreto n° 34 de 27 de 

agosto de 2010. 

 

Nome Cargo 

Cristiano Roberto Pierog Coordenador – Diretor de Administração 

Adriane Ferrari Secretária de Educação 

Alciro Bertol Vigilância Sanitária 

Carmem Raymundi Vereadora 

Giovani Luiz Wilmsen Assessor de Imprensa 

Magali Cecília Cadini A. Administração 

Mariaelena Marini Ribeiro Assistente Social 

Maridalva Colpani Assistente Social 

 
 A Equipe técnica da AMAI é composta por:  
 

Nome  Área 

Clarete Trzcinski Assistente Social - Coordenadora 

Adriano dos Santos Assessor Jurídico 

Débora Francine Zamprogna Arquiteta e Urbanista 

Elizandra Iop Cientista Social 

Fernanda Bertotto Jornalista 

Ingrid Aline Piovesan Cientista Política 

Marcia Woiciechoski Assistente Social 

Morgana Fatima Recalcatti Digitadora 

Soraia Przendsiuk Digitadora 

Suzamar Guisolphi Chiodelli Arquiteta e Urbanista 
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 O Conselho Municipal de Habitação (CMH) de Vargeão foi criado através da 

Lei Municipal N° 1.370/2007. É órgão deliberativo e com a finalidade de assegurar a 

participação da comunidade na elaboração e implementação de programas de 

habitação, além de gerir o Fundo Municipal de Habitação, que se refere o artigo 4ª 

desta Lei. O Decreto de nomeação do Conselho Municipal de Habitação é de Nº. 

026/2010. 

 

Representante do Conselho Municipal de Habitação 

 

Representantes do Poder Executivo 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Maridalva Colpani - Titular 

Mariaelena Marini Ribeiro - Suplente 

 

Secretaria Municipal de Saúde 

Sônia Maria Bonan – Titular 

Alciro Bertol – Suplente 

 

Secretaria Municipal de Administração  

Magali Cecília Cadini – Titular 

Celso Carlos Isotton - Suplente 

 

Secretaria Municipal de Educação  

Adriane Ferrari – Titular 

Eliana Bonato Pasquali - Suplente 

 

Representantes do Poder Legislativo Municipal 

Carmem Raymundi – Titular 

Volnei Lando – Suplente 

Caroline Batista – Titular 

Cláudio Tiecher – Suplente 
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Representantes de Entidades Sociais / Movimentos Populares: 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Alaércio Goberte – Titular 

Maira Cristina Piovesan - Suplente 

 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Vargeão - ACIVA 

Wander José Felipe – Titular 

Sidimara Paglia - Suplente 

 

Clube de Mães  

Ivanita Simonatto – Titular 

Carmem Berté - Suplente 

 

Associação Hospitalar de Vargeão 

Juceli Julian – Titular 

Elenir Frozza - Suplente 

 

Grupo da Terceira Idade 

Pierina Sponchiado - Titular 

Elza Mascarelo – Suplente 

 

Associação de Pais e Professores – APP 

Graziele Piovezani Bender – Titular 

Celimar Westerich Isotton – Suplente 

 

2.3.1.1 Atribuições e Responsabilidades das Equipes de Trabalho 

 

2.3.1.1.1 Equipe de Trabalho Municipal 

 

 Caberá à equipe técnica da Prefeitura Municipal, cumprir as seguintes 

atribuições e responsabilidades, firmadas previamente no Termo de Referência do 

Município, construído com base no modelo expedido pela Caixa Econômica Federal 

(2008): 
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 Coordenação dos trabalhos relacionados às três etapas previstas para a 

elaboração do mesmo; 

 Construção da proposta metodológica juntamente com a Equipe da AMAI; 

 Contribuir de maneira ativa no desenvolvimento da metodologia, prover meios 

para a discussão de temas e ações; 

 Garantir que o plano seja executado de forma participativa, conforme 

preconizado pelo Ministério das Cidades, consultando entidades 

representativas e conselhos pertinentes;  

 Auxiliar a Equipe Técnica da AMAI na Etapa II do Diagnóstico, fornecendo 

todas as informações necessárias; 

 Disponibilizar espaço físico adequado para o desenvolvimento dos trabalhos 

de diagnóstico e elaboração do Plano, abrangendo as audiências públicas e 

oficinas de planejamento; 

 Apoiar, quando necessário, o deslocamento dentro do município nas áreas 

urbana e rural; 

 Divulgar todas as ações relacionadas à elaboração do Plano; 

 Supervisionar e auxiliar os trabalhos da Equipe Técnica da AMAI. 

 
2.3.1.1.2 Equipe Técnica da AMAI 

 

          Caberá a Equipe Técnica da AMAI cumprir as seguintes atribuições e 

responsabilidades, conforme determinado no Termo de Referência do município: 

 a) Elaboração da proposta metodológica 

  A construção da proposta metodológica, juntamente com a Equipe Técnica da 

Prefeitura Municipal, terá os seguintes conteúdos básicos, seguindo determinações 

prévias do Brasil (2008): 

 Estrutura e coordenação dos trabalhos; 

 Definição das atribuições e responsabilidades da Equipe Municipal e 

da Equipe da AMAI; 

 Estratégia de comunicação, mobilização e participação da população, 

com identificação dos diferentes atores sociais e institucionais;  

 Mecanismos de participação e de acesso as informações. 

Cronograma de atividades e procedimentos para a execução das etapas 

subsequentes. (Apêndice A) 
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 b) Manter a Proposta Metodológica 

A Equipe Técnica da AMAI é responsável pelo cumprimento das propostas e 

prazos aprovados na Etapa I – Metodologia, previstos no Termo de Referência. O 

processo de elaboração do PMHIS de Vargeão terá uma duração de sete meses, 

divididas em três etapas. (Apêndice A) 

Diante de possíveis eventualidades, havendo a necessidade de expansão do 

prazo, caberá à equipe Técnica da Prefeitura deferir o assunto. 

 c) Ministrar as capacitações conforme as etapas do Plano  

 Etapa I: 

 Primeira reunião para formação da Equipe Técnica da Prefeitura 

Municipal de Vargeão; discussão da proposta metodológica e as 

etapas do PMHIS; 

 Segunda reunião com a Equipe Técnica Municipal para aprovação da 

proposta metodológica; 

 Capacitação para Conselheiros Municipais de Habitação; 

 Primeira Audiência Pública de Aprovação e Evento de Lançamento do 

PMHIS. 

d) Produzir material de apoio didático 

O material de apoio necessário para a condução do processo será produzido 

pela Equipe Técnica da AMAI. Considera-se material de apoio didático as 

apresentações em software Power Point ou similar. 

e) Sistematizar os Dados 

Será responsável pela sistematização dos dados obtidos através da Equipe 

Técnica da Prefeitura Municipal e pela Equipe Técnica da AMAI. Todas as reuniões 

serão registradas pela Equipe Técnica da AMAI e disponibilizadas para a Equipe 

Técnica do Município, para que esta faça sua divulgação no meio que achar mais 

apropriado. 

f) Disponibilizar Estrutura de Apoio 

A Equipe Técnica da AMAI deverá se responsabilizar pela condução 

satisfatória do processo de elaboração do PMHIS. Sendo assim, deve disponibilizar 

toda a estrutura de apoio, transporte de seus técnicos, material de divulgação, sendo 

que a divulgação será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, registros (atas, 
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fotos e listas de presença) das reuniões de trabalho, capacitação e audiências 

públicas. 

g) Produzir Documentos 

A Equipe Técnica da AMAI é responsável pela produção de todo material 

preliminar assim como os relatórios finais, correspondentes aos produtos solicitados 

no Edital a serem avaliados pela Coordenação do PMHIS. 

Será disponibilizado para Equipe Técnica Municipal, através de meio 

impresso e digital, (01) uma via de todo o material produzido. 

h) Organizar as Audiências Públicas 

A Equipe Técnica da AMAI irá se responsabilizar por organizar as audiências 

públicas, em parceria com a Equipe Técnica do Município, no que se refere à 

disponibilização de local para as mesmas e a divulgação por meio do Diário Oficial 

dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC) 

i) Compilar dados e montar relatórios de trabalho 

A Equipe Técnica da AMAI é responsável pela compilação dos dados 

aprovados em audiência pública e pela formatação do PMHIS. 

 O período para conclusão desta tarefa será o estabelecido no cronograma 

(Apêndice A) sendo o prazo final o mês de dezembro de 2010. Ao término das 

atividades, o município deverá encaminhar o PMHIS à Central de Fundos Sociais 

(CEFUS), localizada no Ministério das Cidades. 

 

2.3.2 A Operacionalização do PMHIS 

 

A primeira ação desenvolvida foi a nomeação da equipe técnica composta por 

representantes das Secretarias Municipais que atuarão com a equipe técnica da 

AMAI na elaboração do PMHIS. 

Estas reuniões terão como objetivo principal discutir e identificar temas e 

ações de trabalho para que o plano conte em sua elaboração com a total aprovação 

e participação da sociedade que estará devidamente representada. 

Para que seja possível uma adequada visualização dos tópicos a serem 

discutidos, serão utilizados recursos didáticos, como computadores e equipamentos 

de data show.  

Sobre a participação nessas reuniões temáticas, decidiu-se pela utilização do 
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método ZOPP1 (Planejamento de Projetos Orientados por Objetivos) de trabalho em 

grupo. 

Ao final de cada encontro será redigida uma ata e a mesma será submetida à 

apreciação dos participantes. Estes documentos encontram-se anexados ao final 

das respectivas etapas. 

A publicização do processo de elaboração do PMHIS será realizada pela 

Assessoria de Comunicação da AMAI e Assessoria de Comunicação do Município. 

Como produto final desta etapa, serão elaborados relatórios contendo texto 

técnico com registro de atas, fotos e participação no método de trabalho. 

O cronograma de elaboração das etapas pode ser encontrado no Apêndice A. 

Neste item estão descritos os procedimentos a serem adotados ao longo do 

processo de elaboração do Plano. Trata-se de uma etapa obrigatória e 

estruturadora, a qual norteará as etapas seguintes. 

 
2.3.3 Atividades Propostas para Elaboração do PMHIS 

 

 As etapas deverão ter procedimentos minimamente relacionados para terem 

seu cumprimento participativo e eficaz, sejam eles na Etapa I, II ou III. 

 

2.3.4 Proposta para Etapa I – Metodologia 

 

 Definição de todo o método de trabalho; 

 Reuniões de coordenação da Equipe Técnica do Município em conjunto com 

a Equipe Técnica da AMAI para elaboração da metodologia; 

 Elaboração de um cronograma de trabalho; 

 Audiência pública para apresentação da metodologia à população local com 

objetivo de divulgar a elaboração do PMHIS, bem como receber as possíveis 

informações adicionais; 

 Elaboração de texto para a divulgação das atividades do PMHIS; 

 Divulgar o desenvolvimento do PMHIS na imprensa regional e site da 

Prefeitura Municipal de Vargeão. 

 PRODUTO I – elaboração de um documento contendo a proposta 

                                                        
1 O método Zopp está descrito no Anexo I. 
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metodológica. 

 

2.3.5 Proposta para Etapa II – Diagnóstico 

 

 O diagnóstico do setor habitacional de Vargeão (SC) permitirá quantificar e 

qualificar a oferta e as necessidades habitacionais do município, contribuindo para 

identificar os limites e potencialidades do quadro político-institucional e financeiro 

existentes no governo local no sentido do enfrentamento dos problemas apontados. 

 Estabelecer as atribuições às Equipes Técnicas do Município e da AMAI, bem 

como itens do diagnóstico a serem desenvolvidos e atualizados; 

 Avaliar as informações disponíveis; 

 Análise da legislação que interfere na elaboração do PMHIS: Constituição 

Federal, Estatuto da Cidade, Leis municipais; 

 Elaboração do texto do diagnóstico; 

 Realizar oficinas com a comunidade, com a finalidade de oportunizar a 

participação e contribuição; 

 Sistematizar as informações bem como o produto obtido nas oficinas; 

 Audiência pública para apresentação do Diagnóstico do Setor Habitacional. 

 

2.3.5.1 Conteúdo do Diagnóstico  

 

 Para a elaboração do Diagnóstico do Setor Habitacional, serão realizados 

levantamentos de dados através de pesquisas in loco e informações técnicas sobre 

os aspectos indicados pelo Manual de Apoio à Elaboração de Planos de Habitação 

de Interesse Social do Ministério das Cidades e a Fundação João Pinheiro: 

 Inserção regional e características do município – área, população2 urbana e 

rural, relação com os municípios ou estados vizinhos, especialmente no que 

tange à questão fundiária, principais atividades econômicas e outras 

informações; 

 Atores sociais e suas capacidades – levantamento de informações sobre as 

formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor 

                                                        
2 A questão habitacional envolve área urbana, rural, assentamentos e reserva indígena, quando 

houver.  
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habitacional e sua capacidade de atuação; 

 Caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos 

habitacionais, considerando a composição familiar, gênero, idade, nível de 

instrução, renda, composição do domicílio, déficit habitacional quantitativo e 

qualitativo, caracterização de assentamentos precários, incluindo famílias 

conviventes e agregadas, renda familiar e renda domiciliar, ocupação principal 

e secundária dos membros maiores de idade, grau de segurança das 

relações de trabalho entre outras;  

 Oferta habitacional – caracterizar a oferta de moradias e solo urbanizado, as 

condições de acesso às modalidades de intervenção e financiamento 

habitacional. Identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado para a 

população de baixa renda, especialmente no que se referem às Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), as diferentes modalidades de 

construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações 

de interesse social, identificar a produção de moradias realizada pela própria 

população; 

 Marcos regulatórios legais – levantamento dos marcos regulatórios legais 

existentes e daqueles que precisam ser modificados ou elaborados, na 

perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna 

especialmente para a população de baixa renda, como, Conselho e Fundo 

Local de Habitação de Interesse Social;  

 Condições institucionais e administrativas – capacidade de aplicação de 

recursos próprios para melhorias das condições habitacionais, identificação 

de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para 

realização de serviços habitacionais de infraestrutura; 

 Programas e ações – identificar os programas habitacionais financiados ou 

executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes 

federativos ou por agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão 

de atendimentos;  

 Recursos para financiamento – identificar as fontes de recursos existentes e 

potenciais para financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e 

suas respectivas responsabilidades. 
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2.3.5.2 Referência Conceitual para Definição das Necessidades Habitacionais 

 

 Em relação às necessidades habitacionais, será utilizado como referência o 

conceito de déficit habitacional proposto pela Fundação João Pinheiro, no estudo 

Déficit Habitacional no Brasil, que apresenta dados desagregados para municípios 

e unidades da federação e visa a retratar a realidade deste setor no país. 

 O Déficit Habitacional no Brasil distingue dois tipos de problemas 

habitacionais: o déficit habitacional e a inadequação de moradias. 

 O déficit habitacional (para municípios) quantifica a necessidade de 

construção de novas moradias, tanto para reposição quanto aumento do estoque. É 

composto por: 

 Domicílios rústicos: não apresentam paredes de alvenaria ou madeira 

aparelhada, o que resulta em desconforto para seus moradores e risco de 

contaminação por doenças e devem, portanto, ser repostos; 

 Domicílios improvisados: englobam todos os locais destinados a fins não 

residenciais que sirvam de moradia; 

 Coabitação familiar: soma de famílias conviventes secundárias que vivem 

junto à outra família em um mesmo domicílio, além daquelas que vivem em 

cômodos cedidos ou alugados. 

 A inadequação de moradias reflete problemas na qualidade de vida dos 

moradores. É composta pelos seguintes domicílios: 

 Carentes de infraestrutura: todos os que não dispunham de um dos 

seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento 

de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou 

fossa séptica e coleta de lixo; 

 Adensamento excessivo: número médio de moradores superior a três por 

dormitório; 

 Inadequação fundiária: pelo menos um dos moradores do domicílio tem a 

propriedade da moradia, mas não possui total ou parcialmente o terreno ou a 

fração ideal deste. 
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2.3.5.3 Capacitações da Etapa II – Diagnóstico 

 

a) Uma (01) reunião com a comunidade 

     Temas a serem abordados nesta reunião: 

 Importância da participação, sensibilização e mobilização comunitária. 

Público-alvo: sociedade civil, conselhos e entidades representativas, 

representantes de grupos sociais em situação de vulnerabilidade sócio-

habitacional. 

Data da realização da atividade 04 de agosto de 2010, às 14 horas no Auditório da 

Prefeitura.  

 

b) Uma (01) Capacitação aos Agentes de Saúde para aplicação do 

instrumento de pesquisa 

 Direcionado aos Agentes Comunitários de Prestação de Serviço a 

Comunidade (PSF) sobre a aplicação do instrumento de pesquisa, 

questionário a ser aplicado in loco. 

Data da realização da atividade 19 de julho de 2010, às 08h30min, no Auditório da 

AMAI. 

 A necessidade desta capacitação foi pactuada com a equipe técnica da 

Prefeitura e sua realização optada para que ocorresse de forma regional, na sede da 

AMAI, cabendo a esta equipe a responsabilidade de mobilizar todos os Agentes de 

Saúde. Por ser considerada uma atividade de campo, optou-se por realizá-la no 

período da Etapa I – proposta metodológica, antes da audiência pública, de acordo 

com a deliberação das equipes. 

 

2.3.5.4 Audiência Pública 

 

 Finalizados os procedimentos da etapa de diagnóstico e após a validação da 

Equipe Técnica da Prefeitura, o documento contendo o relatório desta etapa será 

apresentado pela Equipe Técnica da AMAI à sociedade em audiência Pública, a 

qual, será registrada em Ata pelo Conselho de Habitação do Município de Vargeão 

(SC). 
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 A Segunda Audiência será realizada no dia 21 de setembro de 2010, às 

9h30min, no Auditório Municipal.  

PRODUTO II - O produto final desta etapa é o relatório do Diagnóstico do 

Setor Habitacional, previamente aprovado pelos técnicos municipais e validado pelo 

Conselho de Habitação na Audiência Pública, com todos os conteúdos descritos 

acima, incluindo a memória e o material comprobatório da participação popular, com 

listas de presença e fotos do(s) evento(s) realizado(s). 

O Diagnóstico se baseará nos dados existentes, tais como: 

 Site do Ministério das Cidades – Secretaria de Habitação: programas e ações 

do Governo Federal, indicadores, políticas publicas com participação e Déficit 

Habitacional no Brasil 2005; 

 Dados do IBGE, censo demográfico, base cadastral ano de 2007; 

 Dados Fundação João Pinheiro; 

 Consulta no Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil ano de 2000. 

 
2.3.6 Etapa III – Programas e Ações 
 
 

O PMHIS deve conter o diagnóstico do setor habitacional e as estratégias de 

ação, que expressem o entendimento do governo municipal, dos setores técnicos 

envolvidos na produção habitacional e dos agentes sociais e, definam um plano de 

ação para enfrentar seus principais problemas, especialmente no que se refere à 

habitação de interesse social. Para cada problema identificado no Diagnóstico do 

Setor Habitacional na Etapa II, serão apresentados os itens abaixo pactuados com a 

sociedade. 

 Apresentar o formato da etapa em seminário de âmbito público, podendo ser 

feito em conjunto com a reunião proposta na Etapa II – Diagnóstico; 

 Reuniões sistemáticas para o desenvolvimento desta etapa com equipe de 

trabalho e consultores com a finalidade de chegar a um produto que resuma a ideia 

do PMHIS para ambos os grupos; 

 Definir cronograma de trabalho da etapa principalmente dos serviços de 

consultoria contratados; 

 Definir de forma clara objetivos, estratégias, metas e ações, indicadores e 

sistema de monitoramento para o seguimento das atividades propostas no PMHIS; 

 Audiência pública para apresentação do produto final. 
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2.3.6.1 Diretrizes e Objetivos 

 

 Devem-se definir as diretrizes gerais e específicas que nortearão a 

elaboração do PMHIS, levando-se em consideração: a Política Nacional de 

Habitação, a política habitacional local3, os eixos de desenvolvimento que impactem 

a questão habitacional e os princípios democráticos de participação social. 

Objetivos como a expressão dos resultados que se pretende alcançar, ou 

seja, a situação deve ser modificada. Deve ser apresentado de modo conciso, 

evitando a generalidade, dando ideia do que se pretende de forma clara. 

 

2.3.6.2 Programas e Ações  

 

  Os programas resultam da identificação das necessidades mapeadas no 

Diagnóstico do Setor Habitacional e das diretrizes e objetivos definidos 

anteriormente.  Devem articular um conjunto de ações, orçamentárias e não 

orçamentárias, integradas, necessárias e suficientes para enfrentar a problemática 

habitacional local, visando como solucioná-la ou enfrentar suas causas. 

 As ações são operações que resultarão em produtos a serem ofertados à 

sociedade, visando a atender o objetivo de cada programa. 

 Os programas e ações que compõem o PMHIS devem estar em consonância 

com os instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) do 

município e seu desenho deverá considerar: 

a. A classificação, em ordem de importância, dos programas e ações a 

serem abordados no PMHIS, em discussão com a sociedade civil, tais 

como: 

 Produção habitacional e de loteamentos adequados; 

 Urbanização e regularização fundiária; 

 Destinação de zonas urbanas à habitação de interesse social 

                                                        
3 O Município de Vargeão possui a Lei ACD Nº. 0994/97 de 03 de junho de 1997 dá nova redação a Lei 

0971/97 que criou o Fundo Municipal de Assistência Social e dá outras providências. Lei Nº 1208/2003 de 
28 de abril de 2003, autoriza o executivo municipal a desenvolver ações para implementar o programa de 
subsídio à habitação de Interesse Social – P.S.H, criado pela medida provisória Nº de 2.212 de 
30.08.2001, regulamentada pelo decreto Nº 4.156 de 11.03.2002, nas condições definidas pela portaria 
conjunta Nº 09 de 30.04.2002 da SNT/MF e SEDU. Lei Complementar Nº 008/2003, a qual dispõe sobre o 
sistema tributário do município de Vargeão. Lei Municipal Nº 1370/2007, que cria o Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social – FMHIS e institui o Conselho Gestor do FMHIS. 
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(ZEIS). 

b. O porte e a complexidade das questões locais, focando em ações de 

caráter estruturante para a solução das demandas de maior gravidade 

social; 

c. O tempo para implementação das ações previstas no PMHIS é para os 

próximos 15 anos em conformidade com a capacidade de investimento na 

localidade;  

d. As inter-relações e transversalidades regionais, tratadas no seu conjunto, 

quando for o caso. 

 

2.3.6.3 Metas, Recursos e Fontes de Financiamento.  

 

Meta é a quantidade de produto a ser ofertado por Programa e Ação num 

determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário que 

contribui para o alcance dos objetivos. 

A partir do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito 

durante a Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional, deverão ser mapeados os 

recursos necessários à consecução de cada programa e ação. 

Para estimar recursos e fontes por Programa ou Ação, deverão ser 

verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais 

nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do 

orçamento local. 

Para obter recursos suficientes para executar o PMHIS, é necessário verificar 

a capacidade de pagamento e endividamento local, a possibilidade de ampliação da 

captação de recursos financeiros e a definição da forma de gestão desses recursos. 

 Devem ser consideradas na composição de investimentos, além das obras, 

elaboração de projetos, aquisição de terreno, contratação de consultoria, trabalho 

social, revisão de legislação e outros itens. 

 As metas, recursos e fontes devem ser expressos em um quadro, abrangendo 

os programas e ações por um período pré-determinado, a ser definido em 

conformidade com a capacidade de investimento local. 
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2.3.6.4 Indicadores 

 

 São instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas, devendo 

ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, sensíveis à 

contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno. 

 Os indicadores devem permitir, conforme o caso, mensurar a eficácia, 

eficiência ou efetividade alcançada com a execução do programa. 

 

2.3.6.5 Monitoramento, Avaliação e Revisão. 

 

O PMHIS deverá prever uma forma de monitoramento das fases dos 

programas e ações, identificando para cada uma o resultado obtido, o prazo, o 

responsável, o custo estimado, fontes de recursos, a situação e as providências. 

A avaliação deve ser sistemática e, de preferência, anual e conter abordagem 

quanto à concepção, aplicação e resultados dos programas e ações do PMHIS. 

A revisão do PMHIS deverá acontecer de quatro em quatro anos conforme as 

ações previstas.  

 

2.3.6.6 Audiência Pública 

 

Será realizada no dia 17 de novembro de 2010, às 14 horas, a terceira 

Audiência Pública, no Auditório do Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) para validação da proposta final dos programas e ações. 

PRODUTO III: os programas e ações agruparão as demandas levantadas na 

Etapa II em quatro itens principais: Objetivos e Estratégias; Metas; Indicadores; 

Monitoramento e Avaliação. Conterá ainda material comprobatório da participação 

popular, com listas de presença do evento, fotos, atas e publicações na imprensa.  

 

2.4 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 

POPULAÇÃO 
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2.4.1 Comunicação e Mobilização 

 

Para mobilizar a população e, mais especificamente, as comunidades 

interessadas na área da Habitação de Interesse Social, pretende-se criar um Plano 

de Mídia através da Assessoria de Comunicação da AMAI e da Prefeitura Municipal. 

Esta proposta visará mobilizar e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade 

para participar de forma efetiva dos eventos de elaboração do plano nas etapas de 

diagnóstico e definição de estratégias. Serão utilizados os seguintes meios de 

comunicação: 

 Releases; 

 Entrevistas e convites via rádio; 

 Marketing eletrônico; 

 Convites com base em cadastros da prefeitura/Planejamento e 

Habitação/Comunicação; 

 Articulação dos atores sociais; 

 Outras ações de comunicação prévia junto à comunidade. 

 
2.4.2 Participação 
 

A participação será viabilizada pela realização de três audiências públicas e 

oficinas de trabalho com o objetivo de discussão, avaliação e proposição quanto à 

Política Habitacional através da metodologia ZOPP. 

 

2.5 ELABORAÇÃO DA MINUTA DE LEI 

 

O produto final do Plano Habitacional se dará sob a forma de minuta de lei do 

Executivo encaminhada ao Legislativo, contendo as diretrizes e metas explicitadas 

anteriormente na Etapa III – Estratégias de Ação. Essa minuta de lei conterá os 

anseios da população, da sociedade e das autarquias, órgãos e entidades que se 

reuniram para a elaboração do Plano. 

Por fim, a Equipe Técnica da AMAI organizará um compêndio do PMHIS, 

contendo, portanto, as três etapas que o compõem.  
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ANEXO A – MÉTODO ZOPP 
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ANEXO B – CARTA DE DIREITO À CIDADE 
 
 

Carta Mundial do Direito à Cidade 

Fórum Social das Américas – Quito – Julho 2004 

Fórum Mundial Urbano – Barcelona – Setembro 2004 

V Fórum Social Mundial – Porto Alegre – Janeiro 2005 

 

PREÂMBULO 

 

Iniciamos este novo milênio com a metade da população vivendo nas cidades, 

segundo as previsões, em 2050 a taxa de urbanização no mundo chegará a 65%. As 

cidades são, potencialmente, territórios com grande riqueza e diversidade 

econômica, ambiental, política e cultural. O modo de vida urbano interfere 

diretamente sobre o modo em que estabelecemos vínculos com nossos semelhantes 

e com o território. Entretanto, no sentido contrário a tais potenciais, os modelos de 

desenvolvimento implementados na maioria dos países do terceiro mundo se 

caracterizam por estabelecer padrões de concentração de renda e de poder assim 

como processos acelerados de urbanização que contribuem para a depredação do 

meio ambiente e para a privatização do espaço público, gerando empobrecimento, 

exclusão e segregação social e espacial. 

As cidades estão distantes de oferecerem condições e oportunidades 

eqüitativas aos seus habitantes. A população urbana, em sua maioria, esta privada 

ou limitada – em virtude de suas características sociais, culturais, étnicas, de gênero 

e idade – de satisfazer suas necessidades básicas. Este contexto favorece o 

surgimento de lutas urbanas representativas, ainda que fragmentadas e incapazes 

de produzir mudanças significativas no modelo de desenvolvimento vigente. 

Frente a esta realidade, as entidades da sociedade civil reunidas desde el 

Fórum Social Mundial de 2001, discutiram, debateram e assumiram o desafio de 

construir um modelo sustentável de sociedade e vida urbana, baseado nos 

princípios da solidariedade, da liberdade, da igualdade, da dignidade e da justiça 

social. 

Um de seus fundamentos deve ser o respeito às diferenças culturais urbanas 

e o equilíbrio entre o urbano e o rural. A partir do I Fórum Social Mundial na cidade 
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de Porto Alegre, um conjunto de movimentos populares, organizações não 

governamentais, associação de profissionais, fóruns e redes nacionais e 

internacionais da sociedade civil comprometidas com as lutas sociais por cidades 

mais justas, democráticas, humanas e sustentáveis vem construindo uma carta 

mundial do direito à cidade que estabeleça os compromissos e medidas que devem 

ser assumidos por toda sociedade civil, pelos governos locais e nacionais e pelos 

organismos internacionais para que todas as pessoas vivam com dignidade em 

nossas cidades. 

A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir com 

as lutas urbanas e com o processo de reconhecimento no sistema internacional dos 

direitos humanos do direito à cidade. O direito à cidade se define como o usufruto 

eqüitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da justiça social. 

Entendido como o direito coletivo dos habitantes das cidades em especial dos 

grupos vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem legitimidade de ação e de 

organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno 

exercício do direito a um padrão de vida adequado. Assim, a justificativa para um 

enfoque específico em direito à cidade baseia-se no: 

- o acelerado processo de urbanização – em muitas localidades já terminando da 

América Latina e em acelerado processo em Ásia – proporcionado cidades feitas 

aos pedaços em que cada dia se vê mais longe a satisfação aos direitos humanos; 

- a tendência crescente tanto do crescimento urbano como da pobreza nas cidades; 

- a crescente localização das zonas vulneráveis em assentamentos populares 

urbanos e os desastres conseqüentes; 

- a proliferação dos despejos massivos, de políticas contrárias às dinâmicas da 

população urbana popular e a crescente segregação e exploração social que 

violentam a vida e a cidade e desconhecem as contribuições dos setores populares 

na construção da cidade e da cidadania; 

- a necessidade de ter um instrumento muito claro a nível internacional ao qual se 

possa apropriar-se os movimentos sociais para reverter estas tendências e garantir a 

aplicabilidade dos direitos humanos; 

- principalmente nos países onde há uma predominância rural como a Índia, se vive 

atualmente um acelerado processo de urbanização e de concentração precária de 

imigrantes urbanos em grandes cidades. Estas e outras tendências exigem um 
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enfoque específico nas cidades. 

O tradicional enfoque sobre melhoramento de qualidade de vida das pessoas 

centrado na habitação e nos bairros, se amplia ao enfocar a qualidade de vida na 

cidade; como forma de beneficiar a população que vive nas cidades ou em regiões 

de acelerado processo de urbanização, onde se expressam as intensos contrastes, 

as desigualdades, as explorações, a concentração de poder e de exclusão social. 

Implica-se em enfatizar uma nova maneira de promoção, proteção e defesa dos 

direitos humanos referidos ao econômico, social, cultural, civil e ao político, muitos 

assegurados em instrumentos internacionais de direitos humanos, por meio de 

distintas formas de participação democrática e pelo cumprimento da função social da 

cidade e da propriedade. 

O direito à cidade democrática, justa, eqüitativa e sustentável pressupõe o 

exercício pleno e universal de todos os direitos econômicos, sociais, culturais, civis e 

políticos previstos em Pactos e Convênios internacionais de Direitos Humanos, por 

todos os habitantes tais como: o direito ao trabalho e às condições dignas de 

trabalho; o direito de constituir sindicatos; o direito a uma vida em família; o direito à 

previdência; o direito a um padrão de vida adequado; o direito à alimentação e 

vestuário; o direito a uma habitação adequada; o direito à saúde; o direito à água; o 

direito à educação; o direito à cultura; o direito à participação política; o direito à 

associação, reunião e manifestação; o direito à segurança pública; o direito à 

convivência pacifica entre outros. 

Entretanto, além de garantir os direitos humanos às pessoas, o território das 

cidades, seja urbano ou rural, é espaço e lugar de exercício e cumprimento dos 

direitos coletivos como forma de assegurar a distribuição e uso eqüitativo, universal, 

justo, democrático e sustentável dos recursos, riquezas, serviços, bens e 

oportunidades das cidades. Dessa forma, é relevante ressaltar que a Carta de 

direitos coletivos que estão sujeitos os habitantes das cidades: o direito ao meio 

ambiente; o direito a participação no planejamento e na gestão das cidades; o direito 

ao transporte e mobilidade pública; o direito a justiça. 

Na cidade, a correlação entre esses direitos e a necessária contrapartida de 

deveres é exigível de acordo com as diferentes responsabilidades e situação de 

seus habitantes, como forma de promover a justa distribuição dos benefícios e ônus 

do processo de urbanização; a distribuição da renda urbana, a democratização do 
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acesso a terra e dos serviços públicos para a população pobre. 

Convidamos a todos as pessoas, organizações da sociedade civil, governos 

locais e nacionais, organismos internacionais a participar deste processo no âmbito 

local, nacional, regional e global, contribuindo com a construção, difusão e 

implementação da carta mundial pelo direito à cidade como um dos paradigmas 

deste milênio de que um mundo melhor é possível. 

  

Parte I. Disposições Gerais 

 

ARTIGO I. DIREITO À CIDADE 

 

1. Todas as pessoas devem ter o direito a uma cidade sem discriminação de gênero, 

idade, raça, etnia e orientação política e religiosa, preservando a memória e a 

identidade cultural em conformidade com os princípios e normas que se 

estabelecem nesta carta. 

2. O Direito a Cidade é definido como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos 

princípios de sustentabilidade, democracia e justiça social; é um direito que confere 

legitimidade à ação e organização, baseado em seus usos e costumes, com o 

objetivo de alcançar o pleno exercício do direito a um padrão de vida adequado. O 

Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos humanos internacionalmente 

reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais Inclui também o direito a liberdade de 

reunião e organização, o respeito às minorias e à pluralidade ética, racial, sexual e 

cultural; o respeito aos imigrantes e a garantia da preservação e herança histórica e 

cultural. 

3. A cidade é um espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a 

todos os seus habitantes. 

4. As Cidades em co-responsabilidade com as autoridades nacionais, se 

comprometem a adotar medidas até o máximo de recursos que disponha, para 

conseguir progressivamente, por todos os meios apropriados, inclusive em particular 

a adoção de medidas legislativas e normativas, a plena efetividade dos direitos 

econômicos, sociais, culturais e ambientais sem afetar seu conteúdo mínimo 

essencial. 
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5. Para os efeitos desta carta se denomina cidade toda vila, aldeia, capital, 

localidade, subúrbio, município, povoado organizado institucionalmente como uma 

unidade local de governo de caráter Municipal ou Metropolitano, e que inclui as 

proporções urbanas, rural ou semi rural de seu território. 

6. Para os efeitos desta carta se considera cidadãos(ãs) todas as pessoas que 

habitam de forma permanente ou transitória as cidades. 

ARTIGO II. PRINCIPIOS E FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS DO DIREITO A 

CIDADE 

 

São princípios do Direito à Cidade: 

 

1. EXERCÍCIO PLENO A CIDADANIA E A GESTAO DEMOCRÁTICA À CIDADE: 

 

1.1 As cidades devem ser um espaço de realização de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais, assegurando a dignidade e o bem estar coletivo de todas 

as pessoas, em condições de igualdade, equidade e justiça, assim como o pleno 

respeito a produção social do habitat. Todas as pessoas têm direito a encontrar nas 

cidades as condições necessárias para a sua realização política, econômica, 

cultural, social e ecológica, assumindo o dever a solidariedade. 

1.2 Todas as pessoas têm direito a participar através de formas diretas e 

representativa na elaboração, definição e fiscalização da implementação das 

políticas públicas e do orçamento municipal nas cidades para fortalecer a 

transparência, eficácia e autonomia das administrações públicas locais e das 

organizações populares. 

 

2. FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE: 

 

2.1 A cidade tem como fim principal atender a uma função social, garantindo a todas 

as pessoas o usufruto pleno da economia e da cultura da cidade, a utilização dos 

recursos e a realização de projetos e investimentos em seus benefícios e de seus 

habitantes, dentro de critérios de equidade distributiva, complementaridade 

econômica, e respeito à cultura e sustentabilidade ecológica; o bem estar de todos 

seus habitantes em harmonia com a natureza, hoje e para as futuras gerações. 
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2.2. Os espaços e bens públicos e privados da cidade e dos cidadãos(ãs) devem ser 

utilizados priorizando o interesse social, cultural e ambiental. Todos os cidadãos(ãs) 

têm direito a participar da na propriedade do território urbano dentro de parâmetros 

democráticos, de justiça social e de condições ambientais sustentáveis. Na 

formulação e implementação de políticas urbanas se deve promover o uso 

socialmente justo, com equidade entre os gêneros, do uso ambientalmente 

equilibrado do solo urbano, em condições seguras. 

2.3. Os cidadãos têm direito a participar das rendas extraordinárias (mais-valias) 

geradas pelos investimentos públicos que é capturada pelos privados, sem que 

estes tenham efetuado nenhuma ação sobre esta propriedade. 

 

3. IGUALDADE, NÃO DISCRIMINAÇÃO: 

 

Os direitos enunciados nesta carta serão garantidos para todas as pessoas 

que habitem de forma permanente ou transitória as cidades sem nenhuma 

discriminação em relação a idade, gênero, orientação sexual, idioma, religião, 

opinião, origem étnica racial, social, nível de rendam cidadania ou situação 

migratória. 

As cidades devem assumir os compromissos adquiridos, com respeito a 

implementação de políticas públicas publicas para a Igualdade de oportunidades 

para as mulheres nas cidades, expressas na CEDAW (matéria já disciplinada 

Constitucionalmente em muitos países), como nas Conferencias de Meio Ambiente 

(1992), Beijing (1995) e Habitat (1996), entre outras. Fixar recursos dos orçamentos 

governamentais para a efetivação destas políticas e para o estabelecimento de 

mecanismos e indicadores qualitativos e quantitativos para o monitoramento de seu 

cumprimento no tempo. 

 

4. PROTEÇÃO ESPECIAL DE GRUPOS E PESSOAS VULNERÁVEIS: 

 

4.1. Os grupos e pessoas mais vulneráveis devem ter o direito a medidas especiais 

de proteção e integração, evitando os reagrupamentos discriminatórios. 

4.2 Para efeitos desta carta considera-se mais vulneráveis as pessoas e grupos em 

situação de pobreza, de risco ambiental (ameaçados por desastres naturais ou 
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vitimas de desastres ambientais gerados pelo homem), vitimas de violência, os 

incapazes, imigrantes e refugiados e todo grupo que segundo a realidade de cada 

cidade esteja em situação de desvantagem a respeito dos demais habitantes. 

Nestes grupos serão objeto de maior atenção os idosos ou pessoas da terceira 

idade, mulheres, em especial as chefes de família e as crianças. 

4.3. As Cidades, mediante políticas de afirmação positiva aos grupos vulneráveis 

devem suprir os obstáculos de ordem política, econômica e social que limitam a 

liberdade, equidade e de igualdade dos cidadãos(ãs), e que impedem o pleno 

desenvolvimento da pessoa humana e a participação efetiva na organização política, 

econômica, cultural e social da cidade. 

 

5. COMPROMISSO SOCIAL DO SETOR PRIVADO: 

 

As cidades devem promover que os agentes econômicos do setor privado 

participem em programas sociais e empreendimentos econômicos com a finalidade 

de desenvolver a solidariedade e a plena igualdade entre os habitantes de acordo 

com os princípios previstos nesta Carta. 

 

6. IMPULSO A ECONOMIA SOLIDARIA E A POLÍTICAS IMPOSITIVAS E 

PROGRESSIVAS: 

 

As cidades deverão promover e valorizar condições políticas e programas de 

economia solidária. 

 

Parte II. Direitos relativos ao Exercício da Cidadania e da Participação no 

Planejamento, 

Produção e Gestão da Cidade 

 

ARTIGO III. PLANEJAMENTO E GESTÀO DAS CIDADES 

 

1. As cidades se comprometem a ter espaços institucionalizados para a participação 

ampla, direta, eqüitativa e democrática dos cidadãos no processo de planejamento, 

de elaboração, aprovação, gestão e avaliação democrática de políticas e 
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orçamentos públicos, planos, programas e ações por meio de órgãos colegiados, 

audiências, conferencias, consultas e debates públicos, iniciativa popular de projetos 

de lei e de planos de desenvolvimento urbano. 

2. As cidades, em conformidade com os princípios fundamentais de seu 

ordenamento jurídico, formularão e aplicarão políticas coordenadas e eficazes contra 

a corrupção que promovam a participação da sociedade e reflitam os princípios da 

lei, a devida gestão dos assuntos e dos bens públicos, a integridade, a transparência 

e a obrigação de prestar contas. 

3. As cidades, para salvaguardar o princípio de transparência, se comprometem a 

organizar a estrutura administrativa de modo tal que garantam a efetiva 

responsabilidade de seus governantes frente aos(as) cidadãos(ãs), assim como a 

responsabilidade da administração municipal perante os órgãos de governo, 

complementando a gestão democrática. 

 

ARTIGO IV. PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT 

 

As cidades se comprometem a estabelecer mecanismos institucionais e 

desenvolver os instrumentos jurídicos, financeiros, administrativos, programáticos, 

fiscais e de capacitação necessários para apoiar as diversas modalidades de 

produção social do habitat e da habitação, com especial atenção aos processos de 

auto-gestão individuais, familiares e coletivamente organizados. 

 

ARTIGO V. DESENVOLVIMENTO URBANO EQUITATIVO E SUSTENTÁVEL 

 

1. As cidades se comprometem a regular e controlar o desenvolvimento urbano, 

mediante políticas territoriais que priorizem a produção de habitação de interesse 

social e o cumprimento da função social da propriedade pública e privada em 

observância aos interesses sociais, culturais e ambientais coletivos sobre os 

individuais. Para tanto as cidades se obrigam a adotar medidas de desenvolvimento 

urbano, em especial a reabilitação das habitações degradadas e marginais, 

promovendo uma cidade integrada e eqüitativa. 

2. O Planejamento da cidade e dos programas e projetos setoriais deverão integrar o 

tema da seguridade urbana como um atributo do espaço público. 
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3. As cidades se comprometem a garantir que os serviços públicos dependam do 

nível administrativo mais próximo da população com a participação dos cidadãos(ãs) 

na gestão e na fiscalização, devendo estes serem tratados com um regime jurídico 

de bem público impedindo sua privatização. 

4. As cidades estabelecerão sistemas de controle social da qualidade dos serviços 

das empresas públicas ou privadas em especial em relação ao controle de qualidade 

e ao valor de suas tarifas. 

 

ARTIGO VI. DIREITO A INFORMAÇÃO PÚBLICA 

 

1. Toda pessoa tem direito de solicitar e receber informação completa, veraz, 

adequada e oportuna, de qualquer órgão da administração da cidade, do Poder 

Legislativo ou Judicial, em quanto sua atividade administrativa e financeira e das 

empresas e sociedades privadas ou mistas que prestem serviços públicos. 

2. Os funcionários do governo da Cidade ou o setor privado requerido tem a 

obrigação de criar e produzir informações referidas a sua área de competência 

mesmo que não disponha das mesmas no momento do pedido. O único limite ao 

acesso a informação pública é em respeito ao direito de intimidade das pessoas. 

3. As cidades se comprometem a garantir que todas as pessoas acessem a 

informação pública eficaz e transparente, para tanto promoveram acessibilidade a 

todos os setores da população e a aprendizagem de tecnologias de informação, seu 

acesso e a atualização periódica. 

4. Toda a pessoa ou grupo organizado têm direito a obter informações sobre a 

disponibilidade e localização do solo, e sobre os programas habitacionais que se 

desenvolvem a cidade, com especial atenção com a orientação aos setores que 

auto-produzem sua habitação e outros componentes do habitat. 

 

ARTIGO VII. LIBERDADE A INTEGRIDADE 

 

Todas as pessoas têm o direito à liberdade e à integridade, tanto física como 

espiritual. As cidades se comprometem a estabelecer garantias e proteções que 

assegurem que esses direitos não sejam violados por indivíduos ou instituições de 

qualquer natureza. 
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ARTIGO VIII. A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

1. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), conforme a lei que regulamenta seu exercício têm 

direito a participação na vida política local mediante a eleição livre e democrática dos 

representantes locais em todas as decisões que afetem as políticas locais relativas a 

cidade, incluído políticas e serviços de planejamento, desenvolvimento, gestão, 

renovação ou melhora de vizinhança. 

2. As cidades deverão garantir o direito as eleições livres e democráticas dos 

representantes locais, a realização de plebiscitos e iniciativas legislativas populares 

e o acesso eqüitativo aos debates e audiências públicas nos temas relativos ao 

direito à cidade. 

3. As cidades devem implementar políticas afirmativas de cotas para representação 

e participação política das mulheres e minorias em todas as instancias locais eletivas 

e de definição de suas políticas públicas. 

 

ARTIGO IX. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO, REUNIÃO, MANIFESTAÇÃO E USO 

DEMOCRATICO DO 

ESPAÇO PÚBLICO URBANO 

 

Todas as pessoas têm direito de associação, reunião e manifestação. As 

cidades se comprometem a dispor de espaços públicos para a organização de 

reuniões abertas e encontros informais. 

 

ARTIGO X. DIREITO A JUSTIÇA 

1. As cidades signatárias se comprometem a adotar medidas destinadas a melhorar 

o acesso de todas as pessoas ao direito e a justiça. 

2. As cidades devem fomentam a resolução dos conflitos civis, penais, 

administrativos e trabalhistas mediante a implementação de mecanismos públicos de 

conciliação, transação e mediação. 

3. As cidades se obrigam a garantir o acesso ao serviço de justiça estabelecendo 

políticas especiais em favor dos grupos mas empobrecidos da população e 

fortalecendo os sistemas de defesa pública gratuita. 
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ARTIGO XI. SEGURANÇA PÚBLICA E A CONVIVENCIA PACIFICA SOLIDÁRIA E 

MULTICULTURAL 

 

1. As cidades se comprometem a criação de condições para a conveniência pacífica, 

ao desenvolvimento coletivo e ao exercício da solidariedade, para tanto garantirá o 

pleno usufruto da cidade, respeitando a diversidade e preservando a memória e a 

identidade cultural de todos os cidadãos sem discriminação. 

2. As forças de segurança têm entre suas principais missões o respeito e proteção 

dos direitos dos(as) cidadãos(ãs). As cidades garantem que as forças de segurança 

pública sob suas ordens somente exercerão o uso da força estritamente de acordo 

com as previsões legais e com controle democrático. 

3. As cidades garantirão a participação de todos os cidadãos(ãs) no controle e 

avaliação das forças de segurança. 

Parte III. Direito ao Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental 

das Cidades 

 

ARTIGO XII. DIREITO A ÁGUA, AO ACESSO E ADMINISTRAÇAO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

DOMICIARES E URBANOS 

 

1. As cidades garantirão o direito a todos os(as) cidadãos(ãs) de acesso permanente 

aos serviços públicos de água potável, saneamento, coleta de lixo, instalações de 

atendimento médico, escolas, a fontes de energia e telecomunicação em co-

responsabilidade com outros organismos públicos ou privados de acordo com o 

marco jurídico de cada país. 

2. As cidades garantirão que os serviços públicos, ainda que estejam privatizados 

em gestão anterior a esta carta, estabelecerão uma tarifa social exeqüível e a 

prestação do serviço público adequado para as pessoas e grupos vulneráveis ou 

aos desempregados. 

 

ARTIGO XIII. DIREITO AO TRANSPORTE PÚBLICO E MOBILIDADE URBANA 

 

1. As cidades garantem o direito a mobilidade e circulação na cidade através um 
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sistema e transporte públicos acessíveis a todas as pessoas segundo um plano de 

deslocamento urbano e interurbano, e com base nos meios de transportes 

adequados as diferentes necessidades sociais (de gênero, idade, incapacidade) e 

ambientais, com preços adequados a renda dos cidadãos(ãs). Será estimulado o 

uso de veículos não contaminantes e reservando áreas aos pedestres de maneira 

permanente a certos momentos do dia. 

2. As cidades promoverão a remoção de barreiras arquitetônicas para a implantação 

dos equipamentos necessários ao sistema de mobilidade e circulação e a adaptação 

de todas as edificações públicas ou de uso público, dos locais de trabalho, para 

garantir a acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais. 

 

ARTIGO XIV. DIREITO À MORADIA 

 

1. As cidades, no marco de suas competências, se comprometem a adotar medidas 

para garantir a todos (as) os (as) cidadãos (ãs) que os custos da habitação será 

proporcional ao valor da renda de cada cidadão( ã). As habitações que contenha 

condições de habitabilidade deverão se acessíveis, deverão ser bem localizadas em 

lugar adequado e deverão se adaptar as características culturais de quem as 

habitem. 

2. As cidades se obrigaram a facilitar uma oferta adequada de habitação e 

equipamentos de bairro para todos os(as) cidadãos(ãs) e de garantir as famílias em 

situação de pobreza, planos de financiamento e de estruturas de serviços para a 

assistência a infância a velhice. 

3. As cidades garantem aos grupos vulneráveis prioridade nas leis e nas políticas de 

habitação. As cidades se comprometem a estabelecer programas de subsidio e 

financiamento para aquisição de terras ou imóveis, e regularização fundiária e 

melhoramentos de bairros precários, assentamentos e ocupações informais para fins 

habitacionais. 

4. As cidades se comprometem a incluir as mulheres beneficiarias nos documentos 

de posse ou propriedade expedidos e registrados, independente de seu estado civil, 

em todas as políticas públicas de distribuição e titulação de que terras, e de 

habitação que se desenvolvam. 

5. Todos(as) os(as) cidadãos(ãs), em forma individual, casais ou grupos familiares 
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sem lar tem o direito de exigir a provisão imediata pelas autoridades públicas da 

Cidade de habitação suficiente, independente e adequada. Os albergues, os 

refúgios e os alojamentos com cama e café da manhã poderão ser adotados com 

medidas provisórias de emergência, sem prejuízo da obrigação de promover uma 

solução definitiva de habitação. 

6. Todas as pessoas têm o direito a segurança da posse sobre sua habitação por 

meio de instrumentos jurídicos que garantam o direito a proteção frente aos 

desalocamentos, desapropriação e despejos forçados e arbitrários. 

7. As cidades se comprometem a impedir a especulação imobiliária mediante a 

adoção de normas urbanas para uma justa distribuição de cargas e de benefícios 

gerados pelos processos de urbanização e de adequação dos instrumentos de 

políticas econômicas, tributaria e financeira e dos gastos públicos os objetivos e 

desenvolvimento urbano. 

8. As cidades promulgaram a legislação adequada e estabeleceram mecanismos e 

sanções destinados a garantir o pleno aproveitamento de solo urbano e de imóveis 

públicos e privados no edificados, não utilizados ou sub-utilizados ou não ocupados, 

par ao fim de cumprimento da função social da propriedade. 

9. As cidades protegem os inquilinos dos juros e dos despejos arbitrários, 

regulamentando os aluguéis de imóveis para habitação de acordo com a 

Observação Geral nº 7 do Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas. 

10. O presente artigo será aplicável para todas as pessoas, incluindo famílias, 

grupos, ocupantes sem títulos, sem tetos e aquelas cujas circunstâncias de 

habitação variam, em particular aos nômades e viajantes. 

11. As cidades promoverão a instalação de albergues e habitações sociais para 

locação das mulheres vítimas da violência conjugal. 

 

ARTIGO XV. DIREITO AO TRABALHO 

 

1. As cidades, em co-responsabilidade com seus Estados Nacionais, contribuirão, na 

medida de suas possibilidades, na consecução do pleno emprego na cidade. Assim 

mesmo promoverão a atualização e a requalificação dos trabalhadores empregados 

ou não através da formação permanente. 
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2. As cidades promoverão a criação de condições para que as crianças possam 

desfrutar da infância, combatendo o trabalho infantil. 

3. As cidades em colaboração com os demais entes da administração pública e da 

empresas, desenvolvem mecanismos para assegurar da igualdade de todos diante 

ao trabalho, impedindo qualquer discriminação. 

4. As cidades promoverão em igual acesso das mulheres ao trabalho mediante a 

criação de creches e outras medidas, e para as pessoas portadoras de 

necessidades especiais mediante a implementação de equipamentos apropriados. 

Para melhorar as condições de emprego, as cidades estabelecerão programas de 

melhoria de habitações urbanas utilizadas por mulheres “chefes de família” e grupos 

vulneráveis como espaços de trabalho. As cidades se comprometem a promover a 

integração progressiva do comercio informal que realizam as pessoas com pouca 

renda ou desempregadas, evitando a eliminação e disposição de espaços para o 

exercício de políticas adequadas para sua incorporação na economia urbana. 

 

ARTIGO XVI. DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

 

1. As cidades se comprometem a adotar medidas de prevenção frente à ocupação 

desordenada do território e de áreas de proteção e a contaminação , incluindo 

acústica, economia energética, a gestão e reutilização dos resíduos, reciclagem e a 

recuperação das vertentes para ampliar e proteger os espaços verdes. 

2. As cidades se comprometem a respeitar o patrimônio natural, histórico, 

arquitetônico, cultural e artístico e a promoção da recuperação e revitalização das 

áreas degradadas e dos equipamentos urbanos. 

 

Parte IV. Disposições Finais 

 

ARTIGO XVII. OBRIGAÇÕES E REPONSABILIDADES DO ESTADO NA 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO 

E IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À CIDADE 

 

1. Os organismos internacionais, governos nacionais, estaduais, regionais, 

metropolitanos, municipal e locais são atores responsáveis pela efetiva aplicação 
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dos direitos positivos previstos nesta Carta, assim como os direitos humanos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, para todos os habitantes das cidades, com 

base no sistema de direito internacional de direitos humanos e o sistema de 

competências vigentes em respectivo país. 

2. A implementação dos direitos previstos nesta Carta, e sua aplicação em 

desacordo com os princípios e diretrizes das normas internacionais e nacionais de 

direitos humanos vigentes no País, pelos governos responsáveis, decorrerá em 

caracterizar em violação ao Direito à Cidade que somente poderá parar mediante a 

implementação de medidas necessárias para a reparação ou reversão do ato o da 

omissão que deram causa. As medidas deverão garantir que os efeitos negativos 

aos danos derivados sejam reparados ou revertidos do ato ou da omissão que 

deram causa. Essas medidas deverão garantir que seus efeitos negativos e danos 

derivados sejam reparados ou revertidos na forma de garantir que os efeitos 

negativos ou danos derivados sejam reparados ou revertidos de forma a garantir a 

todos os cidadãos e todas cidadãs a efetiva promoção, proteção e garantia aos 

direitos humanos previstos nesta Carta. 

 

ARTIGO XVIII. MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO E SUPERVISÃO DO DIREITO À 

CIDADE 

 

1. As cidades devem adotar todas as medidas necessárias, na forma adequada e 

imediata, para assegurar o direito à cidade para todas as pessoas, conforme o 

disposto nesta Carta. As cidades garantirão a participação dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil nos processos de revisão normativa. As cidades 

estão obrigadas a utilizar o máximo de seus recursos disponíveis para cumprir as 

obrigações jurídicas estabelecidas nesta carta. 

2. As cidades proporcionarão a capacitação e educação em direitos humanos a 

todos os agentes públicos relacionados com a implementação do direito à cidade e 

com suas respectivas deveres e obrigações correspondentes, em especial aos 

funcionários públicos empregados por órgãos públicos cujas as políticas influam de 

alguma maneira na plena realização do direito à cidade. 

3. As cidades promoverão o aprendizado do direito à cidade nas escolas públicas e 

universidades e pelos meios de comunicação. 
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4. Os(as) cidadãos(ãs) supervisionarão e avaliarão com regularidade e globalmente 

o grau de respeito as obrigações e aos direitos presentes nesta Carta. 

5. As cidades estabelecerão mecanismos de avaliação e monitoramento das 

políticas de desenvolvimento urbano e inclusão social implementadas com base em 

um sistema eficaz de indicadores do direito à cidade com diferenciação de gêneros 

para assegurar o direito a cidade com base nos princípios e normas desta Carta. 

 

ARTIGO XIX. LESÃO DO DIREITO Á CIDADE 

 

1. Constitui lesão ao Direito à Cidade as ações e omissões, medidas legislativas, 

administrativas e judiciais, e práticas sociais que resultem no impedimento, em 

recusa, em dificuldade e impossibilidade de:  

- realização dos direitos estabelecidos nesta Carta; 

- na participação política coletiva de habitantes e mulheres e grupo sociais na gestão 

da cidade; 

- no cumprimento das decisões e prioridades definidos nos processos participativos 

que integram a gestão da cidade; 

- manutenção das identidades culturais, formas de convivência pacífica, produção de 

habitação social, assim como formas de manifestação e ação de grupos sociais e 

cidadãos(ãs), em especial os grupos vulneráveis e desfavorecidos com base nos 

usos e costumes. 

2. As ações e omissões podem expressar-se no campo administrativo, por 

elaboração e execução de projetos, programas e planos; na esfera legislativa, 

através da edição de leis, controle de recursos públicos e ações do governo; na 

esfera judicial, nos julgamentos e decisões judiciais sobre conflitos coletivos e 

difusos referente a temas de interesse urbano. 

 

ARTIGO XX. EXIGIBILIDADE DO DIREITO À CIDADE 

 

Toda pessoa tem direito a recursos administrativos e judiciais eficazes e 

completos relacionados com os direitos e deveres enunciados na presente Carta, 

desde que não desfrute destes direitos. 
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ARTIGO XXI. COMPROMISSOS PROVENIENTES DA CARTA MUNDIAL DO 

DIREITO À CIDADE 

I – As redes e organizações sociais se comprometem a: 

 

1. Difundir amplamente esta Carta e potencializar a articulação internacional pelo 

Direito à Cidade no contexto do Foro Social Mundial, nas conferencias e nos foros 

internacionais com o objetivo de contribuir para o avanço dos movimentos sociais e 

das redes de ONGs e na construção de uma vida digna nas cidades. 

2. Construir plataformas de exigibilidade do direito à cidade, documentar e 

disseminar experiências nacionais e locais que apontem para a construção deste 

direito. 

3. Apresentar esta Carta do Direito à Cidade nos distintos organismos e agencias do 

Sistema das Nações Unidas e dos Organismos Regionais, para iniciar um processo 

que tenha como objetivo o reconhecimento do direito à cidade como um direito 

humano. 

 

II – Os Governos nacionais e locais se comprometem a: 

 

1. Elaborar e promover marcos institucionais que consagrem o direito à cidade, 

assim como formular, com caráter de urgência, planos de ação para um modelo de 

desenvolvimento sustentável aplicado nas cidades, em concordância com os 

princípios enunciados nesta Carta. 

2. Construir plataformas associativas, com ampla participação da sociedade civil, 

para promover o desenvolvimento sustentável nas cidades. 

3. Promover a ratificação e aplicação dos pactos de direitos humanos e outros 

instrumentos internacionais que contribuam na construção do direito à cidade. 

 

III – Os Organismos Internacionais se comprometem a: 

 

1. Empreender todos esforços para sensibilizar, estimular e apoiar os governos na 

promoção de campanhas, seminários e conferencias, e facilitar publicações técnicas 

apropriadas que conduzam a adesão aos compromissos desta Carta. 

2. Monitorar e promover a aplicação dos pactos de direitos humanos e outros 
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instrumentos internacionais que contribuam na construção do direito à cidade. 

3. Abrir espaços de participação nos organismos consultivos e decisórios do sistema 

das Nações Unidas que facilitem a discussão desta iniciativa. 

 

MAIO DE 2005 
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APÊNDICE A - ETAPA I - CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO DAS ETAPAS DE VARGEÃO (SC) 

Eventos Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1ª. Etapa – Metodológica  

1ª. Reunião com equipe técnica da PM   x                          

2ª. Reunião com equipe técnica para 
aprovação da proposta metodológica 

   x                         

Capacitação para conselheiros de 
habitação 

   x                         

1ª. Audiência Pública (Produto 1).       x                      

2ª. Etapa - Diagnóstico  

01 Reunião Comunitária abrangendo as 
duas áreas Urbana e Rural 

        x                    

Capacitação para aplicação do instrumento 
de pesquisa 

      x                      

Aplicação de Pesquisa pelos agentes da 
saúde do PSF 

        x x x x                 

Análise dos dados             x x x x             

2ª. Audiência pública (Produto 2).               x              

3ª Etapa – Estratégias de Ação  

Documento contendo as medidas 
prioritárias com definição das tendências e 
metas 

                x x x x x x       

3ª. Audiência Pública (produto 3)                       x      

Elaboração/ entrega do PMHIS                        x x x x x 
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APÊNDICE B - ETAPA I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE VARGEÃO (SC) 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO  
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE VARGEÃO (SC)     

       

Discriminação Mês 01 Mês 02  Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 TOTAL 

Produtos Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse Repasse 

  

  

1 
Documento contendo a proposta 
metodológica 3.000,00  3.000,00            6.000,00 

2.1 
Relatório contendo a compilação dos dados 

   2.666,66           2.666,66 

2.2 
Sistematização dos dados e análises de 
informações      1.333,34        1.333,34 

2.3 Relatório das reuniões      1.333,34        1.333,34 

2.4 Diagnóstico completo        2.666,66       2.000,00 

3.1 Relatório contendo a versão preliminar          2.000,00     2.000,00 

3.2 

Relatório de registros e encaminhamentos 
das audiências públicas, locais e lista de 
presença           1.000,00 1.000,00   2.000,00 

3.3  Versão final do PMHIS             2.000,00  2.000,00 

SUBTOTAL  3.000,00 3.000,00 2.666,66 2.666,68 2.666,66 3.000,00 3.000,00 20.000,00 

TOTAL 3.000,00 3.000,00 2.666,66 2.666,68 2.666,66 3.000,00 3.000,00 20.000,00 
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APÊNDICE C - ETAPA I - PRIMEIRA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA 

(16/06/2010) 

 

Reunião 01: 

Reunião de trabalho para definição do cronograma de trabalhos para elaboração do 

PLHIS e formação da Equipe Técnica da Prefeitura Municipal de Vargeão (SC). 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, na 

Sala de Reuniões da Prefeitura de Vargeão (SC), reuniram-se a Equipe Técnica da 

AMAI, juntamente com a equipe de técnicos da Prefeitura para uma assembleia de 

apresentação e formação das equipes técnicas que elaborarão o Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social. A iniciativa da reunião de trabalho justificou-se pela 

necessidade de sensibilizar e mobilizar a equipe técnica da prefeitura sobre a 

elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e apresentar 

informações gerais sobre a pré-definição e elaboração do cronograma de trabalho, 

bem como das atividades iniciais do plano. O público-alvo da reunião contou com 

uma técnica da Secretaria de Assistência Social; um técnico da Vigilância Sanitária; 

uma técnica da Secretaria de Educação; e um técnico da Assessoria de Imprensa; 

uma Vereadora; dois técnicos da Secretaria de Administração, conforme lista de 

presença. Iniciou-se a reunião com a apresentação da Equipe Técnica da Prefeitura 

nomeada pelo Prefeito Municipal. Em seguida, a apresentação da Equipe Técnica 

da AMAI. Usando artifícios de mídia visual – Data Show, foi apresentado e discutido 

a contextualização sobre o PMHIS – Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social, bem como a importância de sua realização, além de explanar sobre a difusão 

do Plano enquanto objetivo fundamental para a entrada de recursos destinados à 

habitação. Também enfatizou-se no planejamento macroestratégico, contemplando 

resultados efetivos para o município, além de uma breve caracterização do 

Município, onde foi apresentado dados censitários e informações sócio-econômicas. 

Também foi discutido sobre a importância da elaboração do Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social como um instrumento que poderá orientar o 

crescimento da cidade sede do município para os próximos anos, analisando assim 

suas necessidades, deficiências e estratégias de ação; foi pré-definido e elaborado o 

cronograma de trabalho e das atividades iniciais do planejamento do plano. Também 
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foi informado que a Equipe Técnica da AMAI têm um prazo para realização das 

etapas, sendo dois meses para a Etapa I, três meses para a Etapa II e dois meses 

para a Etapa III. Os representantes presentes discorreram sobre o PMHIS no todo, 

quanto à necessidade da apresentação e pactuação da respectiva Proposta 

Metodológica junto ao Conselho Municipal de Habitação, bem como as Secretarias 

afins do governo municipal, as Associações de Moradores e demais órgãos do setor, 

para que este represente não somente a equipe técnica e sua visão, mas estruture-

se a partir da participação como forma de garantir sua função precípua que é o 

“interesse social”. Em seguida, foi aberto espaço para debate e esclarecimento de 

dúvidas onde se contou com a participação dos presentes. Nada mais havendo a 

tratar, eu Débora Francine Zamprogna, lavrei a presente ata. Vargeão (SC), 16 de 

junho de 2010. 

 

Fotos da primeira reunião com a equipe técnica (16/06/2010) 
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Lista de presença da reunião com a equipe técnica (16/06/2010) 

 

 

 

APÊNDICE D - ETAPA I - REUNIÃO PARA APROVAÇÃO DA PROPOSTA 

METODOLÓGICA  

 

PELA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA (24/06/2010) 

 

Reunião 02: 

 

Reunião de trabalho entre as equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Vargeão e 

Equipe técnica da AMAI para apresentação e aprovação da proposta metodológica 

de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Esta atividade 

foi pactuada pelas equipes dos municípios e foi realizado de forma regionalizada 

com os municípios Abelardo Luz, Entre Rios, Lajeado Grande, Ouro Verde, Passos 

Maia, Ponte Serrada e Vargeão. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às treze horas e 

trinta minutos, no Auditório da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), na 

cidade de Xanxerê (SC), reuniram-se as Equipes Técnicas dos municípios de 
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Abelardo Luz, Entre Rios, Lajeado Grande, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte 

Serrada e Vargeão; em conjunto com a Equipe Técnica da AMAI. Esta atividade 

realizada de forma regionalizada foi pactuada com as equipes técnicas dos 

municípios, que após o primeiro encontro, reuniram-se em seus municípios e 

analisaram a proposta, enviando por e-mail as alterações sugeridas. O objetivo 

desta atividade é a qualificação da Equipes Técnicas dos Municípios que atuará na 

elaboração do PMHIS – Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e a troca 

de experiências entre os municípios. Foi salientando que o Plano, o Fundo e o 

Conselho são os instrumentos legais para que o município cumpra os requisitos 

estabelecidos pela Lei Federal nº. 11.124/2005. A Coordenadora da Equipe Técnica 

da AMAI, Senhora Clarete Trzcinski iniciou a reunião apresentando a Equipe 

Técnica da AMAI, ali composta por Débora Francine Zamprogna – Arquiteta e 

Urbanista; Elizandra Iop – Cientista Social; Ingrid Aline Piovesan – Cientista Política; 

Márcia Woiciechoski – Assistente Social; Suzamar Guisolphi Chiodelli – Arquiteta e 

Urbanista; e as Equipes Técnicas dos Municípios presentes: Abelardo Luz (SC): 

Luciana Faustina Girardi – Coordenadora; Keila Kindermam – Secretaria de Saúde; 

Vilmar Baumgatz – Secretaria de Assistência Social; Alexandre Passero – 

Engenheiro Civil; Entre Rios (SC): Cristiano Moresco – Infraestrutura; Eder José 

Hammerich – Secretário de Educação; Franciele Biasi – CRAS; Artemia Biasi – 

Gestora. Lajeado Grande (SC): Gilson da Silva – Fiscal de Tributos; Evandra 

Marchetti – Assistente Social; Nádia Inez Foresti – Representante do Poder 

Executivo Municipal; Yeda Giacomeli Borges Bianchi – Secretaria de Educação. 

Ouro Verde (SC): Fernanda Gasparetto – Secretaria de Assistência Social; Carlos 

A. dos Santos – Secretaria de Planejamento; Fabiane Bernardi - Secretaria de 

Planejamento; Roseli Rosa – Secretaria de Assistência Social. Passos Maia (SC): 

Vânia T. Tozzo – Secretaria de Desenvolvimento Social; Ivo Canonica – Secretaria 

de Infraestrutura; Leo Cezar Zanchet – Secretaria de Infraestrutura; José Rocha 

Bueno – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; Maria Sidiane Albrecht – 

Associação de Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida; Miraci Trindade da 

Silva – Associação de Mulheres Amigas Voluntárias. Ponte Serrada (SC): Adenilso 

Biasus – Procurador Jurídico; Sônia Coletti Sprandel – Gerente de Assistência; 

Solene V. Dal Bianco – Coordenadora Pedagógica – Secretaria de Educação; 

Jucélia Albino de Abreu – Assistente Social; Andréia Ferrari – Coordenadora de 
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Educação Infantil; Gilberto Frighetto – Técnico da Saúde; Abel Conrado – 

Infraestrutura Urbana; Ronivaldo de Oliveira – Fiscal da Fazenda. Vargeão (SC): 

Alciro Bertol – Representante da Secretaria da Saúde; Maridalva Colpani – 

Assistente Social; Magali C. Cadini – Representante da Secretaria de Administração; 

Adriane Ferrari – Representante da Secretaria de Educação; Cristiano R. Pierog – 

Coordenador e Diretor de Administração. A Sra. Clarete, solicitou que realmente o 

PLHIS seja realizado de forma participativa por todos os envolvidos da área 

habitacional e pela população, discutiu-se novamente cada item da proposta relativa 

a cada município participante. Destacou que pelo fato das constantes datas 

comemorativas em que os municípios terão no segundo semestre, seria importante 

definir um cronograma que não prejudique as comemorações. Cada município 

sugeriu a data ideal para não prejudicar as diversas atividades comemorativas. 

Neste sentido, foram acordadas entre todos os presentes as datas que serão 

realizadas as atividades regionais, e a data para as audiências públicas das etapas 

II e III. Salientou-se a importância dos técnicos da prefeitura mobilizar os 

Conselheiros Municipais de Habitação para participarem da Capacitação para 

Conselheiros Municipais de Habitação, que será realizada no dia vinte e nove de 

junho de dois mil e dez. Evento esse que terá a presença da Caixa Econômica 

Federal (CEF), Federação Catarinenses dos Municípios (FECAM) e Associação dos 

Municípios do Alto Irani (AMAI). Também fora discutido a atribuição da Equipe 

Técnica da AMAI, salientando que para o evento de lançamento a Equipe Técnica 

da AMAI fará a elaboração digital dos convites, e aos municípios caberá a impressão 

e distribuição dos mesmos a todos os segmentos sociais importantes na área da 

habitação. Além dos convites a AMAI fará a divulgação dos eventos na imprensa 

escrita e falada. Após, a Coordenadora da Equipe Técnica da AMAI, Senhora 

Clarete Trzcinski, colou-se a disposição para sanar possíveis dúvidas sobre a 

proposta metodológica, salientando a importância da equipe técnica dos municípios 

participarem de todas as capacitações realizadas para atingir o objetivo que é o 

nivelamento do conhecimento de todos sobre a Política Nacional de Habitação, 

Sistema Nacional de Habitação e sobre o processo de elaboração do Plano de 

Habitação de Interesse Social. Cada município reuniu-se para a aprovação da 

proposta metodológica de forma particularizada, que fora aprovada por cada 

município a sua proposta. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a 
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presente reunião, da qual, eu Débora Francine Zamprogna lavrei a presente ata. 

Xanxerê - SC, 24 de junho de 2010. 

 

Fotos da reunião de aprovação 
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Lista de Presença da reunião de aprovação 

 

 

APÊNDICE E - ETAPA I - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 

HABITAÇÃO (30/06/2010) 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta 

minutos, no Auditório da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), na cidade 

de Xanxerê – SC, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Habitação dos 

seguintes municípios: Ouro Verde, Ponte Serrada e Vargeão, a Equipe Técnica da 

AMAI e os palestrantes: Diogo Sordi, Jair Valentini, Janice Merigo, Jorge Luis 

Hermes Junior, Kátia Regina H. Schappo, Sandro Marcelo Chavier. O Senhor 

Sandro Marceli Chavier iniciou os trabalhos de condução da oficina, solicitando a 

todos os presentes que fizessem sua apresentação. Em seguida, iniciou a sua 

palestra com o tema “Contextualização sobre os aspectos políticos e históricos 

da Política Nacional de Habitação.” Abordou, em sua fala, o conceito de habitação; 

o que é uma cidade; o cenário do déficit habitacional brasileiro e do estado de Santa 

Catarina; o Estatuto da Cidade. Após, a palestrante Kátia Regina H. Schappo, 

Representante da COHAB, discursou sobre o Plano Catarinense de Habitação de 

Interesse Social - PCHIS: Municípios catarinenses com índices de IDH abaixo da 

média nacional, salientando que os níveis de maior pobreza dentro do estado estão 

nos planaltos norte e serrano, região do meio-oeste e extremo-oeste; Termo de 
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Adesão ao SNHIS assinado pelo governo do Estado em maio de 2007; Legislação: 

Decreto nº. 2.442/2009 que institui o Programa e o Fundo de Habitação Popular do 

Estado de Santa Catarina; PCHIS – Plano Catarinense de Habitação de Interesse 

Social: Objetivo, estrutura, estratégias, etapas de trabalho, diagnóstico habitacional. 

Na sequência, o Senhor Jair Valentini, representante da Federação das Associações 

de Moradores, palestrou sobre “Representatividade, Democracia e Cidadania”, 

abordando o papel dos conselheiros em termos de representação dos interesses do 

segmento por eles representados.  O período da manhã encerrou-se às doze horas.  

À tarde, os trabalhos iniciaram às treze horas e quinze minutos. A Senhora Clarete 

Trzcinski explanou sobre como a AMAI está desenvolvendo juntamente com os 

municípios o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Em seguida, o 

Senhor Jorge Luis Hermes Junior, Representante da Caixa Econômica Federal, 

discutiu com o grande grupo sobre: conceitos básicos de cidadão; O papel do 

conselheiro; Estatuto das Cidades; Plano Diretor e apresentou alguns relatos de 

exemplos importantes para sensibilizar os conselheiros de habitação. Dando 

sequência, a Senhora Janice Merigo, da FECAM, conduziu uma dinâmica, sendo 

que cada município se reuniu para apontar seis dificuldades e seis possibilidades 

para a habitação, estas deverão ser escritas no papel que os municípios receberam. 

As principais dificuldades escritas e descritas pelos participantes, que deram origem 

as discussões foram: Falta de recursos financeiros para aquisição de áreas/terras 

para habitação de interesse social nos municípios. Cofinanciamento de projetos 

(renda, decisão política, IDH). Participação da população falta de comprometimento 

maior de profissionais é difícil mobilizar a comunidade. Falta de recursos humanos, 

algumas prefeituras não possuem engenheiros em seu quadro funcional. Legislação 

rígida, as regras de Minha Casa Minha Vida. O programa não atende a demanda. 

Migração de pessoas. Desemprego nos municípios, devido à falta de indústrias. 

Áreas irregulares. Construções desordenadas. Falta de planejamento, gestão 

despreparada. Falta de investimento para atender a baixa renda, necessidade de 

maior orçamento para habitação. Falta de acessibilidade de instituições financeiras. 

Prioridade no quesito renda. Padronização do recurso e arquitetura. Dentre as 

possibilidades sugeridas pelos grupos estão: Criar o Plano Diretor. O Conselho de 

Habitação deve atuar na elaboração do Plano Municipal de Habitação e Interesse 

Social. Os municípios deveriam adquirir terrenos para regularizarem os problemas 
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das áreas de risco. As prefeituras devem ter em seu quadro funcional pessoas 

capacitadas, pois em alguns municípios, não possuem engenheiros. 

Cofinanciamento. Capacitação permanente para aqueles que atuam nos setores 

relacionados com a habitação. Melhoria da qualidade de vida. As prefeituras 

deveriam ter uma equipe técnica que pensasse sobre as alternativas de melhoria na 

habitação. Buscar alternativas para conscientização da população. Fazer um 

levantamento das Possíveis áreas de terras.  Buscar a participação efetiva da 

sociedade. Criar uma equipe multidisciplinar. Cada município apontou as suas 

dificuldades e possibilidade e apresentou ao grande grupo. À medida que iam 

apresentando a Senhora Janice colava as tarjas na parede formando um grande 

mural. O objetivo desta dinâmica segundo a Senhora Janice foi descobrir o que está 

acontecendo nos municípios. O Senhor Diogo Gustavo Sordi, encerrou com a 

palestra “Prerrogativas e Funcionalidades dos Conselhos de Habitação”. 

Abordou os seguintes tópicos: História da Habitação; Constituição de 1988; O que 

são conselhos? (criação, composição, estrutura, características); Qual é a política de 

habitação que o município pretende? (visão: do prefeito, do secretário, do 

engenheiro, do arquiteto, do assistente social e do beneficiário); Competência: 

produção de política; Atualização dos conselheiros. Para encerrar o Senhor Sandro 

propôs uma tarefa de casa: os conselheiros deverão ao retornar ao seu município: 

agendar uma reunião com o conselho; repassar os conteúdos da oficina; propor uma 

agenda de atividades; repassar até o dia vinte de julho de dois mil e dez para o e-

mail social@fecam.org.br. A Senhora Janice Merigo agradeceu a presença de todos 

em nome da FECAM, COHAB e CEF. Nada mais havendo a tratar, eu Soraia 

Przendsiuk, lavrei a presente ata. Xanxerê - SC, 30 de junho de 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:social@fecam.org.br
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Fotos da capacitação regional para os conselheiros de habitação (30/06/2010) 
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Lista de presença dos conselheiros de Vargeão (30/06/2010) 
 

 

 

APÊNDICE F - ETAPA I - PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA E LANÇAMENTO DO 

PMHIS DE VARGEÃO (20/07/2010) 

 

Relatório da audiência 

 

A Primeira Audiência Pública de Aprovação da Proposta Metodológica de 

Elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e Lançamento do 

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Vargeão (SC) 

ocorreu no dia vinte de julho de dois mil e dez, no Auditório do CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social. O evento iniciou às 14h15min. 

O evento teve a mesa de honra composta pelo Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, o Senhor Amarildo Paglia; pelo Excelentíssimo Presidenta da Câmara 

Municipal de Vereadores de Vargeão, a Senhora Carmem Raymundi; a Arquiteta e 

Urbanista da Equipe Técnica da AMAI, a Senhora Suzamar Guisolphi Chiodelli e 

Presidente do Conselho Municipal de Habitação, Senhora Maridalva Colpani. 

Com início à solenidade, o Prefeito Municipal destacou a importância do 

Plano Municipal para o município e da participação da sociedade nos eventos que 

serão realizados com a comunidade, em seguida, comentou que o Plano Municipal 

de Habitação deverá ser elaborado até dezembro de 2010. Explicou aos presentes 

que o PMHIS irá levantar um diagnóstico do município para saber o déficit 

habitacional que o município tem e após serão elaborados ações para serem 
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desenvolvidas em longo prazo no município. 

Logo após, a mesa de honra se desfez, sendo convidada a Senhora Suzamar 

Guisolphi Chiodelli da Equipe Técnica da AMAI para coordenar as atividades da 

audiência.  

A exposição se deu com uma breve explanação sobre o déficit habitacional do 

Brasil, logo após a apresentação da Equipe Técnica da AMAI, da Equipe Técnica da 

Prefeitura e do Conselho Municipal de Habitação, atribuição de cada equipe, o que é 

e o porquê fazer o PMHIS. Apresentou-se também sobre a Política Nacional de 

Habitação, o direito a moradia e o direito a cidade, sobre a importância da população 

da elaboração do PMHIS, dados do município, etapas do PMHIS e cronograma de 

atividades. (Apêndices A e B) 

Ao término da explanação, foi aberto espaço para a discussão, 

esclarecimentos e homologação da proposta. Neste espaço houve debate e 

questionamentos, conforme se apresenta na sequência. 

 

I Debate e Questionamentos 

 

 O debate e as contribuições à Primeira Audiência Pública de Aprovação e 

Lançamento do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Vargeão (SC) 

ocorreram por meio da participação dos membros presentes. A seguir são 

apresentados os principais tópicos de discussão e contribuição, apresentado pelos 

participantes da Primeira Audiência Pública: 

a. A presidenta do Conselho Municipal de Habitação fez um comentário para 

esclarecer aos presentes que o município não está recebendo recursos para aplicar 

na habitação e que com o PMHIS o município estará apto a buscar recursos para 

reduzir o déficit habitacional e fala da importância da comunidade participar das 

audiências e reuniões que serão realizadas para o desenvolvimento do PMHIS. 

b. A Senhora Lúcia Pedron Bonan perguntou se o Plano irá atender as 

comunidades rurais? A palestrante explicou que o PMHIS irá abranger todo o 

município (urbano e rural) onde houver problemas habitacionais. 

c. O Senhor Adriano Pires da Matta perguntou quando o município começará a 

construir as casas? A Arquiteta e Urbanista comenta que o município estará apto a 

desenvolver as ações que serão previstas no PMHIS a partir de 2011 e terá 20 anos 
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para executar todas as ações propostas neste Plano. Explica ainda que até o final 

de 2010 o PMHIS estará sendo elaborado e posteriormente o município irá buscar 

os recursos para assim dar início às ações propostas no Plano. 

d. Outro questionamento levantado foi pela Senhora Nilva Canali, perguntando 

se toda a população terá o direito de ser beneficiada pelo PMHIS? A palestrante 

explicou que o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social irá contemplar as 

famílias de baixa renda de até três salários mínimos que apresentem problemas de 

habitação como falta de infraestrutura, residências inabitáveis, falta de saneamento 

básico entre outros.      

 

II Votação e Aprovação do Plano 

 

Encerrado o debate, a Senhora Suzamar Guisolphi Chiodelli, representante 

da Equipe Técnica da AMAI, colocou em votação a aprovação da Proposta 

Metodológica do PMHIS. a Proposta Metodológica do Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social de Vargeão (SC) foi aprovada pela Audiência Pública por 

unanimidade. 

Além desta aprovação, o Conselho Municipal do PMHIS elaborou ata, 

validando a proposta.   

Por fim, foi encerrada a audiência, pela palestrante da equipe da AMAI que 

convidou o Senhor Amarildo Paglia Prefeito Municipal, para fazer o lançamento da 

Proposta Metodológica do PMHIS.  

O município de Vargeão dá início aos trabalhos para a elaboração do Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social. O Senhor Prefeito agradeceu a 

presença de toda a sociedade civil, finalizando esta Primeira Audiência PMHIS de 

Vargeão. 

 

III Documentos da Primeira Audiência Pública de Aprovação e Lançamento do 

PMHIS de Vargeão. 
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Convite 
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Publicações da Imprensa e Site  

 

 

Fonte:https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/edicoes/0.117760001279573066_edicao_dom

_534_10.pdf 

 

Fonte: http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=73451 

 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/edicoes/0.117760001279573066_edicao_dom_534_10.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/edicoes/0.117760001279573066_edicao_dom_534_10.pdf
http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=73451
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Fotos da Primeira Audiência Pública de Vargeão (20/07/2010) 
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Listas de presença da Primeira Audiência Pública de Vargeão  (20/07/2010) 
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Ata realizada pelo Conselho Municipal de Habitação de Vargeão, referente à 

Primeira Audiência Pública de Aprovação e Lançamento do PMHIS. 

(20/07/2010) 
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Slides de apresentação da Primeira Audiência Pública e Lançamento do PMHIS 

de Vargeão  (20/07/2010) 

 

PLANO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL - PMHIS

Prefeitura Municipal de Vargeão

Associação dos Municípios do Alto Irani

 

Apresentação

 1 1 -- Equipe TEquipe Téécnicacnica

 2 2 -- O que O que éé o PMHISo PMHIS

 3 3 -- Porque fazer o PMHIS?Porque fazer o PMHIS?

 4 4 -- MetodologiaMetodologia

 

Equipe Técnica da AMAI

Clarete Trzcinski                         
 

Assistente Social - Coordenadora 
 

Adriano dos Santos                     
 

Assessor Jurídico 
 

Débora F. Zamprogna                 
 

Arquiteta e Urbanista 
 

Elizandra Iop                                
 
Fernanda Bertotto 
 

Cientista Social 
 
Assessora de Imprensa 

Ingrid Aline Piovesan                   
 

Cientista Política 
 

Márcia Woiciechoski                    
 

Assistente Social 
 

Soraia Prcendsiuk           
 

Digitadora 
 

Suzamar Guisolphi Chiodelli        
 

Arquiteta e Urbanista 
 

 

 

Equipe Técnica da Prefeitura 

Municipal

Cristiano R. Pierog - Coordenador - Diretor de  Administração 

Adriane Ferrari                - Secretária de Educação 

Alciro Bertol - Vigilância Sanitária

Carmen Raymundi - Vereadora

Giovani Luiz Wilmsen - Assessor de Imprensa

Magali C. Cadini - Secretária Municipal de Administração

Mariaelena Maini Ribeiro  - Assistente Social

Maridalva Colpani - Assistente Social

 

Membros do Conselho Municipal 

de Habitação
Nome Entidade 

 
Magali Cecilia Cadini  Secretaria Mun.de Administração  

 

Claudio Tiecher  Poder Legislativo Municipal  
 

Eliana Bonato Pasquali  Secretaria de Educação  
 

Ilda Pasquali Berte  Secretaria Mun.de Assistencia Social  
 

Sonia Maria Bonan  Secretaria Mu n.de Saúde 
 

Luiz Carlos Bonan  Poder Legislativo Municipal  
 

Alaercio Goberte  Sindicato dos Trabalhadores Rurais  
 

 Associação Comercial e Industrial  
 

Juceli Julian  Associação Hospitalar  
 

Eroni Cavalheiro  
Associação de Moradores do Bairro Bela Vista  
 

Iraci Pasquali  Clube de Mães  
 

Zulmira Felippe  Grupo Feminino Amizade  
 

 

 

Equipe de Trabalho

Conselho gestor com 

Representantes da 

sociedade

Equipe prefeitura -

apoio

Prefeitura 

Municipal –

coordenação
consultoria

 

Atribuições das equipes de 

trabalho

CoordenaCoordenaçção da equipe tão da equipe téécnica da Prefeitura Municipalcnica da Prefeitura Municipal

 Executar os trabalhos necessExecutar os trabalhos necessáários para a elaborarios para a elaboraçção do ão do 
Plano; coordenar a execuPlano; coordenar a execuçção dos trabalhos executados pela ão dos trabalhos executados pela 
empresa contratada;empresa contratada;

 Assegurar os canais de participaAssegurar os canais de participaçção da sociedade civilão da sociedade civil

Equipe contratadaEquipe contratada

 Executar os trabalhos necessExecutar os trabalhos necessáários a consecurios a consecuçção do plano; ão do plano; 
observando qualidade tobservando qualidade téécnica, os prazos e os custos cnica, os prazos e os custos 
previstos;previstos;

 Capacitar a equipe municipal.Capacitar a equipe municipal.

 

Atribuições das equipes de 

trabalho

Equipe tEquipe téécnica da prefeituracnica da prefeitura

 Fornecer dados e informaFornecer dados e informaçções jões jáá existentes nas suas existentes nas suas ááreas reas 
de atuade atuaçção;ão;

 Apoiar as aApoiar as açções necessões necessáárias rias àà execuexecuçção dos trabalhos;ão dos trabalhos;

 Auxiliar na validaAuxiliar na validaçção das informaão das informaçções produzidasões produzidas

Conselho de HabitaConselho de Habitaççãoão

 Mediar relaMediar relaçção com a comunidade;ão com a comunidade;

 Analisar os documentos do plano elaborados em etapas;Analisar os documentos do plano elaborados em etapas;

 Propor alteraPropor alteraçções;ões;

 Apoiar a organizaApoiar a organizaçção e execuão e execuçção das oficinas e sempre ão das oficinas e sempre 
validar o desenvolvimento das atividades e relatvalidar o desenvolvimento das atividades e relatóórios.rios.
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2.O que é o PMHIS?

 O Plano Municipal de HabitaO Plano Municipal de Habitaçção de ão de 

Interesse Social Interesse Social éé um instrumento de um instrumento de 

planejamento e gestão do municplanejamento e gestão do municíípio, pio, 

contendo um conjunto de objetivos e contendo um conjunto de objetivos e 

metas, diretrizes e instrumentos para metas, diretrizes e instrumentos para 

viabilizar o acesso viabilizar o acesso àà moradia digna e moradia digna e 

consequentemente consequentemente àà melhoria das melhoria das 

condicondiçções ambientais locais e da ões ambientais locais e da 

qualidade de vida da populaqualidade de vida da populaççãoão

 

3. Porque fazer o plano?

Marcos legaisMarcos legais

-- PolPolíítica Nacional de habitatica Nacional de habitaçção ão –– 20042004

-- Lei federal 11.124/05 Lei federal 11.124/05 –– que instituiu o Sistema Nacional de que instituiu o Sistema Nacional de 

HabitaHabitaçção de Interesse Social (SNHIS/FNHIS) e seu ão de Interesse Social (SNHIS/FNHIS) e seu 

Conselho GestorConselho Gestor

-- O Plano seguirO Plano seguiráá as normativas destas Leis.as normativas destas Leis.

 

BrasilBrasil

carência habitacional atinge mais de 

7 milhões de

domicílios

a falta de moradia digna para 

população de baixa renda, 

corresponde por 92% do

déficit habitacional

População ganha até 3

salários mínimos

Deverão ser criadas soluções habitacionais em quantidade e qualidade para 

atender o déficit acumulado e a demanda

futura de forma a não se constituírem em moradias precárias.

  

Política Nacional de Habitação

Princípios
•• Direito Direito àà moradia, enquanto um direito humano, individual e moradia, enquanto um direito humano, individual e 

coletivo, previsto na Declaracoletivo, previsto na Declaraçção Universal dos Direitos ão Universal dos Direitos 
Humanos e na ConstituiHumanos e na Constituiçção Brasileira de 1988;ão Brasileira de 1988;

•• Moradia digna como direito;Moradia digna como direito;

•• FunFunçção social da propriedade urbana;ão social da propriedade urbana;

•• Questão habitacional como uma polQuestão habitacional como uma políítica de Estado;tica de Estado;

•• Gestão democrGestão democráática com participatica com participaçção dos diferentes ão dos diferentes 
segmentos da sociedade.segmentos da sociedade.

 

O DIREITO À MORADIA E O

DIREITO À CIDADE

O que é moradia adequada?

 Moradia adequada é aquela onde se pode 

viver com dignidade, sem ameaça de 

remoção, servida de infraestrutura básica, 

como água, esgoto, energia elétrica, coleta 

de água de chuva e coleta de lixo, 

localizada em áreas com acesso à

educação, à saúde, ao transporte público, 

ao lazer e a todos os outros benefícios da 

cidade.

O que é direito à cidade?

 Ter direito à cidade é poder  aproveitar 

todos os benefícios que as cidades 

oferecem, como os transportes públicos, o 

lazer, o meio ambiente, a água tratada, a 

coleta de esgoto, a coleta de lixo, entre 

outros.

 Esse direito deve ser garantido igualmente 

a todos os moradores da cidade, 

independentemente de renda, classe social 

ou raça. 

 

O DIREITO À MORADIA E O

DIREITO À CIDADE

Por que a participação da comunidade é importante para que 
o direito à moradia e o direito à cidade sejam respeitados?

 A participação das comunidades é muito importante, pois permite 
que as decisões sobre a organização da cidade sejam tomadas 
considerando a vontade de seus moradores.

 Um momento importante para participar é na elaboração da lei 
municipal do Plano Local de Habitação de Interesse Social, que 
diz como o município vai resolver o déficit habitacional atual e 
prever o futuro, incluindo moradia, transporte, lazer, escolas, 
postos de saúde, etc. 

 De acordo com o Estatuto da Cidade, a participação da 
população na elaboração do PMHIS é obrigatória.

 

Participação Popular

Uma das diretrizes principais do planoUma das diretrizes principais do plano

Controle social

Transparência nas 

Decisões e 

procedimentos

 

Adesão ao Sistema Nacional de HabitaAdesão ao Sistema Nacional de Habitaçção de Interesse Social ão de Interesse Social ––

SNHIS SNHIS éé condicondiçção necessão necessáária para o acesso aos recursos do Fundo ria para o acesso aos recursos do Fundo 

Nacional de Interesse Social com elaboraNacional de Interesse Social com elaboraçção dos instrumentos:ão dos instrumentos:

 Fundo Municipal de HabitaFundo Municipal de Habitaçção de Interesse Social (FMHIS)ão de Interesse Social (FMHIS)

 Conselho Gestor do Fundo Municipal de HabitaConselho Gestor do Fundo Municipal de Habitaçção de Interesse Social ão de Interesse Social 

(CGFMHIS)(CGFMHIS)

 Planos Municipais de HabitaPlanos Municipais de Habitaçção de Interesse Social (PMHIS)ão de Interesse Social (PMHIS)

 

Dados do Município

 A populaA populaçção de baixa renda estão de baixa renda estáá concentrada principalmente na concentrada principalmente na áárea rea 

rural, nas seguintes localidades: Linha rural, nas seguintes localidades: Linha ZanuzzoZanuzzo; Linha ; Linha PedronPedron; Linha ; Linha 

Mariano; Linha Gramas; Assentamento Boa Vista do Jardim e Rio LiMariano; Linha Gramas; Assentamento Boa Vista do Jardim e Rio Liso so 

e na e na áárea urbana  o Bairro União.rea urbana  o Bairro União.

A populaA populaçção atual do ão atual do 

municmunicíípio pio éé de 3.526 de 3.526 

habitantes, dos quais 1.380 habitantes, dos quais 1.380 

na na áárea urbana e 2.146 na rea urbana e 2.146 na 

áárea rural.rea rural.

Bairro União com 89 famBairro União com 89 famíílias;lias;

Comunidade de Linha Comunidade de Linha PedronPedron 27 fam27 famíílias lias 

Comunidade de Linha Mariano  26 famComunidade de Linha Mariano  26 famíílias lias 

Comunidade de Linha Gramas 29 famComunidade de Linha Gramas 29 famíílias  lias  

Comunidade de Linha Rio Liso 15 famComunidade de Linha Rio Liso 15 famíílias lias 

Assentamento Boa Vista do Jardim 45 famAssentamento Boa Vista do Jardim 45 famííliaslias

Comunidade de Linha Comunidade de Linha ZanuzzoZanuzzo 46 fam46 famíílias lias 
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4.Metodologia de trabalho

Principais fases do plano Principais fases do plano –– 11ºº etapa (2 meses)etapa (2 meses)

Proposta metodolProposta metodolóógica preliminar;gica preliminar;

FormaFormaçção e Capacitaão e Capacitaçção das Equipes;ão das Equipes;

Reunião com equipe tReunião com equipe téécnica.cnica.

 

Principais fases do plano Principais fases do plano –– 22ºº etapa (3 meses)etapa (3 meses)

DiagnDiagnóóstico habitacionalstico habitacional

Leitura comunitLeitura comunitááriaria

AplicaAplicaçção de questionão de questionááriorio

  

Principais fases do plano Principais fases do plano –– 33ºº etapa (2 meses)etapa (2 meses)

Diretrizes e ObjetivosDiretrizes e Objetivos

Programas e AProgramas e Aççõesões

Metas, Recursos e Fontes de FinanciamentoMetas, Recursos e Fontes de Financiamento

IndicadoresIndicadores

Monitoramento, AvaliaMonitoramento, Avaliaçção e Revisãoão e Revisão

 

Estratégias de comunicação

Visando mobilizar e sensibilizar os diversos segmentos da sociedVisando mobilizar e sensibilizar os diversos segmentos da sociedade ade 

para participar de forma efetiva dos diversos eventos de elaborapara participar de forma efetiva dos diversos eventos de elaboraçção do ão do 

plano nas etapas de diagnplano nas etapas de diagnóóstico e definistico e definiçção de estratão de estratéégias, serão utilizadas gias, serão utilizadas 

as seguintes instrumentos:as seguintes instrumentos:

 CartazesCartazes

 Imprensa escritaImprensa escrita

 PanfletosPanfletos

 RRáádiodio

 EE--mail marketingmail marketing

 SiteSite da elaborada elaboraçção do plano ão do plano –– Prefeitura Municipal e AMAIPrefeitura Municipal e AMAI

 Convites com base em cadastros da prefeitura /Planejamento e Convites com base em cadastros da prefeitura /Planejamento e 

HabitaHabitaçção/Comunicaão/Comunicaççãoão  

Cronograma de eventos

Vargeão LOCAL

Etapa I

Capacitação Equipe Técnica 16/jun Prefeitura

14 horas

Capacitação Regional - Cronograma 24/jun Auditório da 

13h30min às 17h30min AMAI

Oficina de Capacitação Conselheiros 30/jun Auditório da 

8h30min às 17h30min AMAI

1ª. Audiência Pública de Aprovação 20/jul Auditório 

e Lançamento do PMHIS 14 horas Municipal

Etapa II

Reunião com a comunidade 4/ago Auditório

14 horas Municipal

Capacitação para instrumento 19/jul Auditório da

Oficina Regional- Agentes de Saúde 8h30min AMAI

2ª. Audiência Pública 22/set

14 horas Auditório

Municipal

Etapa III

3ª. Audiência Pública 18/nov Auditório

14 horas Municipal

 

planodehabitacao@amaisc.org.brplanodehabitacao@amaisc.org.br

 


