
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPA II  

DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL  

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Vargeão (SC) 

Equipe Técnica: AMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO  .................................................................................................... 06 05 

1 A GÊNESE DA OCUPAÇÃO DO ALTO IRANI  ...............................................  08 07 

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DO  

OESTE CATARINENSE  ......................................................................................  

 

07 

1.1.1 Os Ítalos-Brasileiros no Oeste Catarinense  ...........................................  10 09 

1.1.2 O processo de emancipação dos municípios do Alto Irani  ..................  12 11 

1.1.3 Processo de agrupamento dos municípios no Alto Irani e o  

surgimento da AMAI  .........................................................................................  

 

13 

1.1.4 Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)  ..................................  14 

1.1.5 Território da Cidadania........................................................................... 16 

1.1.6 Mesorregião Fronteira do MERCOSUL.................................................. 17 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO ...................................  17 

1.2.1 Aspectos Geográficos............................................................................. 18 

1.2.1.1 Clima e Relevo  ........................................................................................  18 

1.2.1.2 Recursos Hídricos e Vegetação  ..............................................................  18 

1.2.1.3 Demografia  ..............................................................................................  19 

1.2.1.3.1 Taxa Média Anual de Crescimento da População  ................................  20 

1.2.1.3.2 Distribuição Populacional Segundo Gênero e Localização  ..................  21 

1.2.1.3.3 Cálculo da Demanda Demográfica Futura  ...........................................  21 

1.2.1.4 Caracterização Socioeconômica............................................................ 23 

1.2.1.5 Economia  ................................................................................................  25 

1.2.1.6 Aspectos de Infraestrutura  ......................................................................  27 

1.2.1.6.1 Água.................................................................................................... 27 

1.2.1.6.2 Coleta de Lixo...................................................................................... 28 

1.2.1.6.3 Transporte Coletivo............................................................................. 29 

1.2.1.6.4 Comunicação e Energia Elétrica......................................................... 29 

1.2.1.6.5 Saneamento Básico ........................................................................... 30 

1.2.1.7 Atores Sociais e suas Capacidades  ........................................................  32 

1.2.1.7.1 Conselho de Habitação....................................................................... 36 



 

 

 3 

1.2.1.7.2 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS............... 36 

1.2.1.7.3 Conferência das Cidades.................................................................... 37 

1.3 CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS  ..............................  41 

1.3.1 Órgãos Destinados à Gestão da Política Habitacional  .........................  41 

1.3.2 Cadastros Próprios e/ou Fontes de Informação para Identificação  

do Déficit Municipal de Moradias  .....................................................................  

 

43 

1.3.3 Instâncias de Participação Popular para o Planejamento de  

Políticas Habitacionais  .....................................................................................  

 

43 

1.3.4 Fundos Específicos para Política Habitacional e Urbana  .....................  45 

1.3.5 Programas e Ações Habitacionais  ..........................................................  46 

1.3.6 Quadro Financeiro  ...................................................................................  46 

1.3.6.1 Plano Plurianual (PPA)........................................................................... 46 

1.3.6.2 Recursos Orçamentários do Município aplicado .................................... 48 

1.3.6.3 Previsão de aplicação de Recursos Orçamentários do Município na 

área de habitação............................................................................................... 

 

48 

1.3.6.4 Cinco principais fontes de recursos para captação na área 

habitacional......................................................................................................... 

 

48 

1.3.7 Instrumentos de Planejamento Municipal............................................. 49 

1.3.7.1 Instrumentos de Política Urbana............................................................ 50 

1.3.8 Recursos para Financiamento  ................................................................  51 

1.3.8.1 Linhas de Atendimento e Programas Habitacionais a Nível Federal ........  55 

1.3.8.1.1 Programas do Governo Federal que respondem ao  

Déficit Habitacional ...............................................................................................  

 

55 

1.3.8.1.2 Programas do Governo Federal que respondem à Inadequação  

Habitacional  .........................................................................................................  

 

69 

1.3.8.2 Linhas de Atendimento e Programas Habitacionais a Nível Estadual  .....  75 

1.3.8.2 COHAB  ....................................................................................................  76 

1.3.9 Marcos Regulatórios Legais  ....................................................................  76 

1.3.9.1 Marcos Regulatórios Federais  .................................................................  77 

1.3.9.2 Marcos Regulatórios Estaduais  ...............................................................  80 

1.3.9.3 Marcos Regulatórios Municipais  ..............................................................  81 



 

 

 4 

1.4 OFERTA HABITACIONAL  .............................................................................  81 

1.4.1 Produção habitacional pelo mercado formal.............................................. 81 

1.4.2 Número de lotes aprovados entre 2005 e 2010......................................... 82 

1.4.3 Disponibilidade de Solo Urbanizado  ......................................................  83 

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO  ..............................................................  91 

2.1LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS MUNICIPAL. .... .. 91 

3 NECESSIDADES HABITACIONAIS DE VARGEÃO .................................... 105 

3.1 PRECARIEDADE HABITACIONAL ........................................................... 105 

3.1.1 Área Rural com Déficit Habitacional   ......................................................  107 

3.1.2 Equipamentos Urbanos  ...........................................................................  117 

3.2 DÉFICIT QUANTITATIVO E QUALITATIVO  .................................................  119 

3.2.1 Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro  ..............................  119 

3.2.1.1 Déficit Habitacional ou Déficit Qualitativo  ................................................  121 

3.2.1.2 Inadequação Habitacional ou Déficit Qualitativo  .....................................  121 

3.3 DÉFICIT HABITACIONAL ..............................................................................  122 

3.3.1 Estimativa Déficit Habitacional.............................................................. 124 

3.4 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE HABITACIONAL..................................... 125 

3.5 QUADRO GERAL DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS  ........................  125 

REFERÊNCIAS  ...................................................................................................  127 

APÊNDICE A – Necessidades Habitacionais  ......................................................  130 

APÊNDICE B – Reunião com a  Comunidade .................................................. 149 

APÊNDICE C – Segunda Audiência Pública...................................................... 155 

ANEXO A – Relatório Assessor Jurídico - Marcos Regulatórios........................ 161 

ANEXO B – Decreto de Nomeação da  Equipe Técnica do Município de 

Vargeão  ...............................................................................................................  

 

170 

ANEXO C – Reportagens  da Segunda  Audiência  Pública.............................. 

  

171 

 

 

 

  



 

 

 5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para o desenvolvimento da política habitacional no município de Vargeão, faz-

se necessário identificar e quantificar o conjunto das necessidades habitacionais, 

visando qualificar e planejar a intervenção do poder público ao longo dos próximos 

anos. 

Essas necessidades estão baseadas nas diretrizes e na política habitacional 

preconizada pelo Governo Federal, que expõe o direito à moradia não só como 

direito a uma unidade habitacional, mas como direito pleno à cidade e a todos os 

benefícios urbanos que ela pode oferecer. 

Neste ínterim, o PMHIS é um planejamento que tem como objetivo apontar 

caminhos e diretrizes para que ocorra não só uma redução das necessidades 

habitacionais locais, mas um constante monitoramento das mesmas. 

O Produto da Etapa II – Diagnóstico, abrange a realidade habitacional do 

município detalhando os déficits quantitativo e qualitativo. Baseou-se em aplicação 

de instrumento de pesquisa, dados da Fundação João Pinheiro, no Censo 

Demográfico de 2007, bem como em informações disponibilizadas pela Prefeitura 

sobre os assentamentos precários, que, sobre este universo, é mais consistente e 

detalhada do que as do Censo. 

Para o cálculo das necessidades habitacionais, utilizou-se da metodologia 

desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP), a qual também é adotada pelo 

Ministério das Cidades como referencial básico para o diagnóstico nacional. A 

abordagem se justifica, entre outras coisas, por distinguir, no âmbito do conjunto das 

situações de inadequação e de precariedade das condições de moradia, aquelas 

cuja solução passa pela construção de novas unidades, em novo terreno, daquelas 

que passa por melhorias (como reforma e ampliação) ou melhorias no entorno 

(como problemas de infraestrutura). 

 A metodologia empregada pela FJP tem como base os dados produzidos pelo 

IBGE, particularmente o Censo Demográfico, permitindo a sua aplicação em todo o 

território nacional e a comparabilidade dos dados. Entretanto, considerando a 

experiência e o conhecimento acumulado pela administração municipal no que diz 

respeito à situação das moradias e demais assentamentos precários, o diagnóstico 

irá substituir ou complementar os dados do IBGE pelos dados da Prefeitura. 
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Este planejamento está sendo construído com objetivo de elaborar um 

documento referencial, estratégico e contínuo para o planejamento urbano e 

habitacional no município, bem como adequá-lo às políticas nacionais de habitação, 

requisito básico para recebimento de recursos financeiros do Fundo Nacional. 

O PMHIS está pautado pela promoção da participação social, da integração 

institucional e da capacitação municipal, além das seguintes diretrizes orientadoras: 

melhorar as condições de habitabilidade dos núcleos de assentamentos precários; 

ampliar o acesso à moradia digna, na área urbana e rural; fortalecer a capacidade 

técnica institucional dos agentes públicos na área de planejamento, serviços 

urbanos, gestão territorial e política habitacional; e aperfeiçoar instrumentos e 

mecanismos para implementação da política habitacional. 

Ademais, o presente volume é a segunda etapa das três preconizadas pelo 

Ministério das Cidades para compor o PMHIS de Vargeão, sejam elas: Metodologia, 

Diagnóstico e Programas e Ações. Acrescenta-se, ao consumar estas etapas, a 

elaboração da Minuta de Lei.  

Destaca-se que o produto desta etapa divide-se em duas partes.  A primeira 

reúne informações conceituais, já a seguinte traz elementos obtidos a partir dos 

dados coletados e técnicas citadas, bem como outros subsídios obtidos através dos 

técnicos das prefeituras e comunidade em geral. A presente etapa seguirá 

acompanhada de uma série de registros e anexos comprobatórios sobre a 

veracidade e legitimidade do processo. 
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1 A GÊNESE DA OCUPAÇÃO DO ALTO IRANI 

 
1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OCUPAÇÃO DO OESTE CATARINENSE 

 

A região do Alto Irani passou a ser denominada Oeste Catarinense a partir do 

Estado Novo. Anteriormente nos mapas constava como zona desconhecida ou 

despovoada, caracterizando-se como sinônimo de área inóspita, com fronteira 

internacional em disputa. 

De acordo com Radin (2001 apud COSTA, 1982, p. 28), “na época da 

fundação da Colônia do Sacramento, em 1680, não havia caminhos terrestres para o 

Sul. O Brasil era uma sequência de feitorias marítimas desvinculadas de uma ou 

outra tentativa de criá-las no interior”. 

De acordo com Agenda 21... (2008, p. 07): 
 

acredita-se que a ocupação de Santa Catarina tenha se dado em duas 
frentes: uma vinda do litoral e outra do planalto. Tudo indica que não houve 
contato entre ambas, tendo em vista o obstáculo que a Serra Geral 
representava nesse período. Entre as duas frentes, acredita-se que a 
ocupação iniciada no Oeste é a mais antiga, sendo iniciada há cerca de 
10.000 anos e apresentando como principal foco de penetração a Bacia do 
Rio Uruguai. 

 

Inicialmente, as terras eram habitadas por índios Kaingang, segundo vestígios 

arqueológicos, encontrados na bacia do Rio Uruguai, os quais viviam de forma 

seminômade entre o Planalto e o Oeste do estado, em acampamentos, 

movimentando-se em determinadas épocas do ano. 

Acredita-se que a primeira ocupação nesta região do Alto Irani foi feita por 

grupos tribais, com acesso pelo Rio Uruguai, há aproximadamente 5.000 a.C. 

Segundo consta em documentos jesuítas, o primeiro homem branco civilizado 

a passar por terras de mata virgem no Oeste Catarinense, foi o bandeirante 

Jerônimo Pedroso de Barros, um cristão novo, com o objetivo de encontrar mão-de-

obra indígena para escravizar. 

 

Comandados pelo cabo da tropa ou capitão do arraial, que tinha poder total 
sobre seus subordinados, as bandeiras reuniam um grande número de 
aventureiros armados e de índios aliados que guerreavam com arcos e 
flechas e exerciam a função de carregadores. O tamanho das bandeiras 
variava conforme as posses e o prestígio no recrutamento. A de Jerônimo 
Pedroso Barros, por exemplo, era composta por 300 paulistas e 600 tupis. 
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As tropas marchavam a pé e descalças. Os bandeirantes usavam um gibão, 
isto é, uma espécie de colete de couro para se defender das flechas 
inimigas. (AGENDA 21... 2008, p.08). 

 

Ainda, a região foi marcada pelo movimento ocasionado pelos tropeiros, 

interessados nos rebanhos de gado xucro para abastecer a região Sudeste e 

Nordeste. 

Visando transportar os animais dessa região para o mercado de consumo, foi 

aberta, em 1728, uma estrada ligando Viamão a São Paulo. Radin (2001, p.18) 

destaca que “ao longo desses caminhos foram surgindo os pontos de invernada, 

onde os tropeiros passavam um determinado tempo para que o gado pudesse 

recompor-se da caminhada”. Desta forma, ao longo do trajeto, formaram-se diversas 

vilas, como no caso de Lages, Curitibanos, Campos Novos e São Joaquim. 

Com a chegada de Dom João VI ao Brasil, a preocupação acerca da 

conquista efetiva do sul, ficou ainda mais evidente, buscando ligar os Campos de 

Guarapuava, conhecidos desde 1770, aos campos do Rio Grande do Sul, 

determinando a concessão de sesmarias naqueles campos, mandando considerar a 

guerra contra índios bugres.  

 

Trata-se da Estrada de Palmas ao Rio Grande do Sul, usada indistintamente 
por tropeiros e fazendeiros dos campos gerais do Paraná, quanto por 
sorocabanos, riograndenses e curitibanos. De Ponta Grossa, Jaguariaíva ou 
Castro, ia-se até Guarapuava e desta a Palmas, de onde, a partir de 1845, 
deu-se a abertura. RADIN (2001 apud EHLKE, 1973, p. 177) 

 
Os campos de Palmas compreendiam uma vasta região, abrangendo todo o 

oeste catarinense e parte do sudoeste do Paraná. Desde 1810, a Coroa portuguesa 

vinha investindo na ocupação dessa região e já em 1837, iniciou o desbravamento.  

Em grande parte, o interesse da Coroa pela conquista do território dava-se 

por motivos políticos, bem como, pela necessidade de tomar posse do imenso 

território formado pelo Paraná e Oeste Catarinense. A ocupação por meio de 

fazendas era a forma mais rápida e barata de ocupar o território, por atingirem 

extensões sem a necessidade de uma população muito numerosa.  

Devido ao grande número de interessados em apossar-se da região, decide-

se pela repartição desse território cabendo a José Raimundo Fontes, a denominada 

Campina do Gregório, atualmente região onde está situado o município de Xanxerê.  
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à essa época, a população indígena do oeste catarinense distribuiu-se pelo  
território em função de sua postura ante a ocupação brasileira. Os que 
aceitavam essa ocupação ou buscavam alianças com o invasor 
aproximavam-se da estrada Palmas – Goio-em, ao longo das quais 
transitavam as tropas de gado e os extratores de erva mate. A estrada vai 
se pontuando de paradas ou pousos sendo os mais antigos o Xapecó, o 
Xanxerê, o Palmital, o Passo do Carneiro e o Goio-em. Já os grupos hostis 
a esta penetração refugiam-se mais longe da rota da estrada embrenhando-
se no mato [...] os Kaingangs arredios teriam concentrado suas localizações 
no Irani e sua região leste, no médio Rio Xapecó e no oeste dele. Os 
Kaingangs simpáticos aos novos ocupantes mantiveram-se na região do 
Xapecó e Xapecozinho. (sempre no ponto de confluência da estrada); no 
Xanxerê [...] (AGENDA 21...2008, p.08). 

 

Nessa época, o objetivo não era desenvolver a economia da região, mas sim 

garantir sua posse, embora que no processo de abertura da estrada percebeu-se 

uma grande quantidade de ervais, matéria-prima que despertava o interesse dos 

argentinos. Sendo este, o único mercado que recebia produtos da região, adquirindo 

madeira oestina. 

Devido à grande presença argentina na região, o Governo decide pela 

implantação, em 1859, de duas colônias militares, denominadas Xapecó e Chopin, 

através do decreto nº 2.502 de 16 de novembro de 1859. Entretanto, a instalação 

destas colônias só ocorreu muito mais tarde, uma vez que o governo da Argentina 

reclamou, alegando que as terras estavam em litígio, seguindo-se a uma série de 

explicações e trocas de notas diplomáticas. 

Esta colônia teve seu crescimento alicerçado na cultura da erva-mate, sendo 

que a agricultura era praticada apenas para a subsistência. No entanto, a 

desativação da Colônia Militar, por volta de 1908 e a Lei de Terras 1850, fez com 

que muitos posseiros, principalmente os caboclos, perdessem suas propriedades, 

por não disporem de informações suficientes para providenciarem seus títulos ou 

ainda, por uma questão cultural de abandonar a região quando esta não lhe fornecia 

mais as condições necessárias para a sobrevivência.  

 

1.1.1 Os Ítalo-Brasileiros no Oeste Catarinense 

 

Devido às transformações ocorridas na Europa, provocadas pela segunda 

revolução industrial e pela corrida imperialista que repercutiu em todo o mundo, 

iniciam profundas mudanças, não apenas nos países que cederam os imigrantes, 
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mas também nos que os receberam. A imigração passou a representar, aos que 

ficavam, uma vida melhor. 

A exclusão de parte da população européia é caracterizada por Sandra 

Pesavento (1984, p. 45): 

 

A vinda de imigrantes estrangeiros para o Brasil no século XIX é um 
movimento que se insere no processo mais amplo da expansão do 
capitalismo a nível mundial. No plano europeu, o desenvolvimento do 
capitalismo em países como a Alemanha e a Itália foi capaz de gerar 
um excedente populacional sem terra e sem trabalho, que se 
converteu num foco de tensão social intenso. A acumulação de 
capital, a concentração da propriedade do solo e a emergência da 
indústria tiveram como contrapartida a expulsão do camponês do 
trabalho artesanal.  

 

Apenas no Estado Italiano, um terço da população deixou o país. Trata-se de 

um fenômeno marcante na história daquele povo e uma válvula de escape para a 

Itália, gerando novas oportunidades de trabalho para os que ficaram e 

principalmente, menos pressões sociais para o governo, já que estavam levando 

para fora do país os descontentes, desempregados e corajosos. 

Entretanto, tal movimento coletivo não pode ser visto como um ato voluntário. 

A situação de dificuldade enfrentada pelos italianos coincidiu com a crescente 

dificuldade de obtenção de trabalhadores no Brasil, devido à crise do trabalho 

escravo; e a preocupação do governo brasileiro com a ocupação do espaço do Rio 

Grande do Sul. Esta região recebeu entre o final do século XIX e início do século 

XX, aproximadamente cem mil italianos, em sua maioria agricultores pobres. 

No entanto, em dado período as fronteiras da colonização gaúcha eram 

consideradas esgotadas e o governo do Rio Grande do Sul passou a limitar a 

entrada de novos imigrantes. Por oportuno, o governo catarinense fez um acordo 

com italiano, com o intuito de ocupar as terras da região oeste. Por sua vez, os 

donos de empresas de colonização do Rio Grande do Sul, diante das dificuldades de 

disponibilidade de comercialização de novas áreas naquele estado, passaram a 

atuar no oeste de Santa Catarina. 

De acordo com o Jornal Xanxerê 40 anos (1994, p. 03), ”outro fator 

importante e desta vez com característica de fuga foi a Revolução Federalista 

iniciada em meados de 1893 no Rio Grande do Sul”, a qual fez com que inúmeros 

camponeses deslocam-se rumo ao grande oeste catarinense. 
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No contexto das profundas mudanças ocorridas no quadro socioeconômico 

do oeste, no final do século XIX e início do século XX, inicia a migração de italianos 

e ítalo-brasileiros do Rio Grande do Sul ao Vale do Rio do Peixe e ao Oeste 

Catarinense.  

As comunidades formadas por estes imigrantes caracterizavam-se por 

pequenas propriedades rurais com manuseio de técnicas tradicionais para 

agricultura. Mesmo assim, este camponês cultivava além da sua terra, um grande 

sonho, o de acumular riquezas. Todavia, “pelo modelo de colonização, as 

características regionais e a forma como trabalhavam, raramente conseguiam além 

da produção para a sua subsistência ou de sua produção como agricultores” 

(RADIM, 2001, p. 102). 

As dificuldades encontradas na nova terra, fez com que emergisse um 

sentimento de solidariedade entre os migrantes, estabelecendo certa integração da 

economia local, como por exemplo a troca de alimentos entre as famílias. 

 

1.1.2 O processo de emancipação dos Municípios no Alto Irani 

 

Com exceção de Ponte Serrada que se desmembrou de Joaçaba em 1958, e 

consequentemente, Passos Maia que se desmembrou de Ponte Serrada em 1991, 

todos os demais Municípios do Alto Irani tiveram origem em Chapecó. 

Emanciparam-se de Chapecó, os Municípios de Xanxerê e Xaxim em 1953. 

No ano de 1958, emanciparam-se de Xanxerê, os Municípios de Abelardo Luz e 

Faxinal dos Guedes. Devido a sua dimensão, Xanxerê continuou a perder território 

e, em 1962, deu origem ao Município de São Domingos, além disto, contribuiu 

juntamente com Abelardo Luz, para originarem Ipuaçu em 1992. Outro Município 

que agregou parte do território de Xanxerê foi Bom Jesus, emancipado em 1995, 

contando com a contribuição de Ouro Verde. Aliás, Ouro Verde originou-se em 1992 

de Abelardo Luz, e logo perdeu parte do seu território para Bom Jesus. De Faxinal 

dos Guedes, originou-se o Município de Vargeão em 1964.  Marema em 1988, e 

Lajeado Grande em 1991, se emanciparam de Xaxim. Em 1995 Entre Rios se 

emancipou de Marema.    
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Quadro 01: Quadro atual dos municípios do Alto Irani 
Fonte: AMAI 

 

O quadro acima pode também ser representado pela figura abaixo, 

dando uma visão mais espacial da organização dos Municípios. 

 

 

 

 
 

Figura 01: Mapa de localização da Região do Alto Irani no Estado de Santa Catarina 
Fonte: AMAI, 2009 

NOME DO 
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DE 
ORIGEM 

LEI DE 
EMANCIPAÇÃO 

DATA DA 
EMANCIPAÇÃO 

DATA DA 
INSTALAÇÃO 

Abelardo Luz Xanxerê 948/58 21/06/1958 27/07/1958 

Bom Jesus Xanxerê e Ouro 
Verde 

9.891/95 19/07/1995 01/01/1997 

Entre Rios Marema 9.892/95 19/07/1995 01/01/1997 

Faxinal dos Guedes Xanxerê 348/58 21/06/1958 25/07/1958 

Ipuaçu Abelardo Luz e 
Xanxerê 

8.531/92 alterado 
pela Lei 8.561/92 

09/01/1992 
30/03/1992 

01/01/1993 

Lajeado Grande Xaxim 8.478/91 12/12/1991 01/01/1993 

Marema Xaxim 1.112/88 11/06/1988 01/06/1989 

Ouro Verde Abelardo Luz 8.529/92 09/01/1992 01/01/1993 

Passos Maia Ponte Serrada 8.480/91 12/12/1991 01/01/1993 

Ponte Serrada Joaçaba 348/58 21/06/1958 27/07/1958 

São Domingos Xanxerê 864/62 12/12/1962 07/04/1963 

Vargeão Faxinal dos Guedes 954/64 16/03/1964 21/04/1964 

Xanxerê Chapecó 133/53 30/12/1953 27/02/1954 

Xaxim Chapecó 133/53 30/12/1953 22/02/1954 
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1.1.3  Processo de agrupamento dos Municípios no Alto Irani e o surgimento 

da AMAI 

 

A criação da AMAI foi fortemente influenciada pelo apoio da SUDESUL, que 

incentivava o agrupamento dos municípios em AM (Associação de Municípios) 

visando à integração, o desenvolvimento político-administrativo através de 

planejamento macro e micro regional.  

A entidade foi criada em 06 de outubro de 1978, por ocasião de uma reunião, 

realizada no Gabinete do Prefeito Municipal de Xanxerê, Rovilho Bortoluzzi, o qual 

presidiu os trabalhos. Estavam presentes os Prefeitos dos Municípios de Abelardo 

Luz, Faxinal dos Guedes, Galvão, São Domingos, Vargeão, Xavantina, Xaxim e 

Xanxerê. Todos aderiram à criação da nova entidade e ainda contaram com a 

participação do Prefeito de Ponte Serrada que justificou sua ausência, porém 

confirmou a integração de seu município na AMAI. 

Nos anos seguintes houveram mudanças na conjuntura da AMAI, 

especialmente incentivadas pela emancipação de alguns Municípios e 

desvinculação de outros.  Em 1989, Marema se desmembrou de Xaxim, passando a 

integrar a AMAI. O processo continuou com o ingresso de outros Municípios 

procedentes dos desmembramentos ocorridos na região. Em 1993, foi à vez de 

Coronel Martins, Ipuaçu, Lajeado Grande, Ouro Verde e Passos Maia. Em 1997, 

vieram os Municípios de Bom Jesus, Entre Rios e Jupiá. Por outro lado, ocorreram 

também desvinculações, iniciando por Xavantina que havia saído da AMAUC, e 

retornou as origens em 1984. Os outros Municípios que se desvincularam da AMAI 

foram Galvão, Coronel Martins, Jupiá. 

O território que compõe a microrregião da AMAI, possui uma área total de 

4.561,00 Km², correspondendo a 4,76% da área do estado (área de 95.703.487 km²) 

e sua população é de 143,028 habitantes, correspondendo a 2,34% da população do 

Estado de Santa Catarina1.   

 

 

 

 

                                                        
1
 IBGE, Censo 2009 
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1.1.4 Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) 

 

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), esta sediada em Xanxerê e 

atualmente é formada por quatorze municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre 

Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos 

Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim. Sua área de 

abrangência é de 4.484 km², com uma população de 143.028 habitantes, segundo 

Estimativa do IBGE divulgada em 14/08/2009. 

Entre os objetivos da entidade, está o de lutar a cada dia para colaborar em 

tudo que estiver ao alcance para atender as necessidades dos municípios da região 

do Alto Irani. 

 Também presta assessoramento técnico às prefeituras municipais nas áreas 

de administração e planejamento, contabilidade pública, consultoria tributária, 

engenharia, arquitetura e urbanismo, topografia, movimento econômico, 

comunicação e suporte de informática. O objetivo é a realização de obras e serviços 

para melhorar a capacidade administrativa, ambiental, econômica e social dos 

municípios, através de projetos, estudos, consórcios, reuniões técnicas que venham 

ao encontro das necessidades. 

 A AMAI atua fortemente na formação e reciclagem do conhecimento dos 

agentes públicos da região. Para isso, realiza inúmeros cursos de nível técnico e 

Pós-Graduações em áreas de interesse dos associados. 

 Pautado na busca constante por uma gestão pública de excelência, visa-se 

ao crescimento ordenado e equânime dos municípios, prezando como resultado um 

atendimento de qualidade e o bem-estar dos cidadãos que vivem no Alto Irani. 

 O quadro a seguir, apresenta a área e o número de habitantes dos quatorze 

municípios onde a AMAI atua: 
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Tabela 1: Municípios, área e população da AMAI 
Fonte IBGE. Estimativa divulgada em 14/08/2009 

 

 A figura a seguir, elucida a localização do Município de Vargeão no território 

compreendido Alto Irani: 

 

 
 

Figura 02: Mapa dos Municípios que compõem a AMAI. 
Fonte: AMAI, 2009 

 
 
 
 
 

 
MUNICÍPIO  

 
ÁREA (Km²) 

 
POPULAÇÃO 

Abelardo Luz 1.055,70 16.899 

Bom Jesus 63,00 2.427 

Entre Rios 108,00 3.104 

Faxinal dos Guedes 280,30 10.585 

Ipuaçu 286,60 6.881 

Lajeado Grande 67,00 1.485 

Marema 104,00 2.275 

Ouro Verde 217,10 2.179 

Passos Maia 600,00 4.555 

Ponte Serrada 569,80 11.724 

São Domingos 374,40 9.611 

Vargeão 151,40 3.685 

Xanxerê 375,00 42.174 

Xaxim 308,70 25.444 

TOTAL 4.561,00 143.028 
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1.1.5 Território da Cidadania 
 
 

O Território da Cidadania tem como objetivos promover o desenvolvimento 

econômico e universalizar programas básicos de cidadania por meio de uma 

estratégia de desenvolvimento territorial sustentável. A participação social e a 

integração de ações entre Governo Federal, estados e municípios são fundamentais 

para a construção dessa estratégia.  

O Território da Cidadania Meio Oeste Contestado - SC abrange uma área de 

8.288,10 Km² e é composto por 29 municípios: Água Doce, Catanduvas, Coronel 

Martins, Entre Rios, Ipuaçu, Lajeado Grande, Luzerna, Ouro Verde, Passos Maia, 

Ponte Serrada, Vargem Bonita, Xaxim, Abelardo Luz, Bom Jesus, Capinzal, Erval 

Velho, Faxinal dos Guedes, Galvão, Herval d`Oeste, Ibicaré, Joaçaba, Jupiá, 

Lacerdópolis, Marema, Ouro, São Domingos, Treze Tílias, Vargeão e Xanxerê.  

A população total do território é de 255.148 habitantes, dos quais 74.832 

vivem na área rural, o que corresponde a 29,33% do total. Possui 13.155 

agricultores familiares, 2.105 famílias assentadas e 4 terras indígenas. Seu IDH 

médio é 0,81.  

Abaixo, algumas ações : 

 Direitos e desenvolvimento social; 

 Organização sustentável da produção; 

 Saúde, saneamento e acesso á água; 

 Educação e cultura; 

 Infraestrutura; 

 Apoio a gestão territorial; 

 Ações fundiárias. 

No território Meio Oeste Contestado foram previstas para o ano de 2010 um 

total de 59 ações com a atuação de 11 ministérios que integram o Programa 

Territórios da Cidadania, com valor previsto de R$ 224.113.483,43 (duzentos e vinte 

e quatro milhões, cento e treze mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e 

três centavos). 
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1.1.6 Mesorregião Fronteira do Mercosul 
 
 
A Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul abrange o norte do Rio Grande do Sul, 

o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Esta Mesorregião localiza-se em 

área de fronteira com a Argentina e compreende 396 municípios, com área total de 

120 mil quilômetros quadrados e população de 3,8 milhões de habitantes. 

 
 

1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO 
 

O município de Vargeão situa-se na região oeste de Santa Catarina. As 

divisas intermunicipais são ao Norte com Abelardo Luz, ao Sul com Ipumirim, ao 

Leste com Ponte Serrada e Passos Maia e ao Oeste com Faxinal dos Guedes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03: Mapa de Localização de Vargeão  
Fonte: http://pt.wikipedia.org. 2009 

 

A área onde está localizada o município de Vargeão, recebeu seus primeiros 

emigrantes, por volta de 1938, através da Colonizadora Cruzeiro. Estas pessoas 

eram oriundas do Rio Grande do Sul e deslocaram-se em busca de terras férteis. A 

grande várzea existente no local deu origem ao nome Vargeão.  

http://www.integracao.gov.br/programas/programasregionais/fronteira/abrangencia.asp
http://pt.wikipedia.org/
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O primeiro colonizador foi Fortunato Danielli com seus filhos Jacinto e 

Mamante. Fixaram residência também, Isidoro Fiorini e sua esposa Helena, a qual 

foi à primeira mulher a desbravar o município. Em seguida, as famílias Berté, 

Danielli, Frozza, Basso, Pavan, Capelina, Assolini entre outras iniciaram o 

desbravamento local e aturam na colonização da região. A população nessa época 

constituía-se, quase que na sua totalidade de descendentes italianos. 

Inúmeras dificuldades surgiram desde o início da colonização: falta de 

estradas, a comunicação e a distância dos centros comerciais, deixando a Vila 

praticamente isolada. A primeira escola foi criada no dia 12 de março de 1950, tendo 

como primeira professora a Senhora Guilhermina Mattes Parizzoto, que chegou em 

15 de janeiro de 1939. A referida escola era uma espécie de associação mantida 

pela comunidade.  

 A primeira Igreja foi construída em 1953 através de mutirão comunitário. O 

primeiro Padre foi o Sr. Luiz Heinen. Sua chegada ocorreu em 1946 e o mesmo deu 

assistência durante sete anos e dois meses. Lentamente inicia-se a expansão do 

comércio, a exploração da madeira e em pequena escala, a industrialização da erva-

mate. Com o desenvolvimento e o progresso, em 1959, a Vila era elevada à 

categoria de Distrito, passando a pertencer ao município de Faxinal dos Guedes.  

A instalação definitiva se deu em 21 de abril de 1964  pela Lei Estadual n.º 

954 de 16 de março de 1964.  

 

1.2.1 Aspectos Geográficos 

 

1.2.1.1 Clima e Relevo 

 

O clima do município de Vargeão é mesotérmico úmido com verões quentes e 

invernos frios, sendo a temperatura média anual de 18,7º C. 

O município encontra-se dentro da serra geral, pertencente ao grupo 

geológico denominado São Bento, constituído basicamente por rochas vulcânicas e 

vulcanismos basálticos. Possui relevo forte ondulado com terra roxa estruturada. 

 

1.2.1.2  Recursos Hídricos e Vegetação 
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 Os recursos hídricos são formados na divisa, ao sul, pelo Rio Irani e seus 

afluentes, o Lajeado do Ribeiro e o Rio Ressaca, cortando o município os recursos 

hídricos são formados pelo Rio Chapecózinho e seus afluentes, o Lajeado do Paulo, 

o Rio Barra Grande, o Rio Urumbeva, o Lajeado do Tigre, o Lajeado Vitorino, além 

de outros pequenos Lajeados, Arroios e sangas, e na divisa ao norte pelo Rio 

Chapecó. 

 A vegetação nativa são capoeiras em estado de regeneração 1,800 ha. Mata 

nativa, com predominância de pinheiros em estado original 35 ha. Substrato mata 

nativa com erva-mate nativa 250 ha. Reflorestamento de: pinus 600 ha., de eucalipto 

20 ha. e de erva-mate 800 ha. 

 

1.2.1.3 Demografia 

 

 A população do município é de 3.685 habitantes, conforme dados estimados 

pelo IBGE (2009), o que corresponde a uma parcela de 0,06% da população 

residente no estado de Santa Catarina que é de 6,1 milhões e 0,002% da população 

brasileira que é de 191,5 milhões.  

A figura 04 demonstra que no período de 1991 a 2007 houve um acréscimo 

populacional de 21,79%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 04: Crescimento Populacional de Vargeão – 1991/2007 
Fonte: IBGE 
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Baseado nas estimativas populacionais para 2009, Vargeão possui uma 

densidade demográfica de 22,1 hab/km2, conforme demonstra o Gráfico 01. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 01: Densidade demográfica, segundo Brasil, Santa Catarina e Vargeão/2009 
Fonte: SEBRAE/SC com base em dados do IBGE - apoiados na Estimativa Populacional 2009. 

 
 

A maior densidade populacional se encontra no centro da cidade, bem como 

a maior concentração de áreas disponíveis para expansão urbana localizam-se ao 

norte e oeste do território. 

 

1.2.1.3.1 Taxa Média Anual de Crescimento da População 
 

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas 

populacionais do IBGE para 2009 demonstram que Vargeão tem apresentado nos 

últimos 9 anos uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 0,5% ao 

ano (Gráfico 02). Considerando o período avaliado, o município apresentou uma 

taxa acumulada de crescimento populacional de 4,5%.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 02: Taxa de crescimento médio anual da população, segundo Brasil, Santa Catarina e 
Vargeão no período 2000/2009 

Fonte: SEBRAE/SC com base em dados do IBGE - apoiados no Censo Demográfico 2000 e 
Estimativa Populacional 2009. 
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1.2.1.3.2 Distribuição Populacional Segundo o Gênero e Localização 

 

A distribuição populacional por gênero segundo dados do IBGE extraídos do 

Contagem Populacional 2007 aponta que, no município, os homens representam 

50% da população e as mulheres, 50,%. A Tabela 02 e o Gráfico 03 apresentam 

dados populacionais segundo sexo e situação do domicílio no município.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Tabela 02: Dados populacionais 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia. 
Notas: 1 Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000.  

    2 Contagem Populacional 1996 e 2007. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 03: Participação relativa da população residente por sexo e situação do domicílio, em 
Vargeão em 2007 

Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Contagem Populacional 2007. 

 

 

1.2.1.3.3  Cálculo da Demanda Demográfica Futura 

 

A população de Vargeão  apresentou um aumento de 4,5% desde o último 

censo demográfico realizado em 2000. De acordo com as estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2009, a população da 

cidade é composta de 3.685 habitantes, o equivalente a 0,06% da população do 

estado. Vargeão é a 218ª cidade no ranking populacional catarinense. O Gráfico 04 

demonstra a evolução populacional do município nos últimos anos.  
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Gráfico 04: População total de Vargeão no período 1980/2009 
Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia. 

Notas: 1 Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000. 
    2 Contagem Populacional 1996 e 2007. 

 3 Estimativas populacionais de 2005 e 2009. 
 
 

A seguir apresenta-se o cálculo da projeção da demanda demográfica futura 

para os próximos nove anos no município de Vargeão. 

 

 

Figura 05: Fórmula de cálculo da taxa geométrica de crescimento anual 
Fonte: Brasil, Ministério das Cidades 

 
 
 

Onde: 

n = número de anos no período - por exemplo, entre 1991 e 2000 = 9; entre 2000 e 

2007=7 

P(t) = população inicial, no começo do período - por exemplo, TGCA da população 

entre 1991 e 2000 

 P(t) = população em 1991 

P(t + n) = população final, no período - por exemplo, TGCA da população entre 1991 

e 2000 

P(t + n) = população de 2000 
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Cálculo:  

 

2000-2009= 9 anos 

População no ano de 2000 = 3.526 habitantes 

População no ano de 2009 = 3.685 habitantes 

Dados extraídos do site do IBGE, referente ao ano de 2009. 

 

P(T) = 3.526 

P(T+n) = 3.685 

n = 9 

 

RESULTADO: P = 818 

 
Estima-se um crescimento de 818 habitantes no período de 9 anos no 

Município de Vargeão. 

 

1.2.1.4 Caracterização Socioeconômica 

 

Vargeão ocupava em 2001 o 70º lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico (IDS) com a nota 0,896 no estado de Santa 

Catarina atingindo o nível médio de eficiência. 

A Assistência Social no município dispõe de um Plano de Assistência Social, 

no qual os principais programas são: Programa de Atenção Integral á Família (PAIF); 

Programa Bolsa Família; Projeto Viver Melhor a Terceira Idade – Serviço de 

convivência para idosos; Projeto Brinquedoteca Itinerante; Programa de Prestação 

de Serviço à Comunidade (PSC) e Programa de Liberdade Assistida (LA); Programa 

de Combate à Violência e Exploração Sexual/infanto-Juvenil; Programa da Defesa 

de Direitos (atendimento jurídico e social a defesa dos direitos sociais); Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de proteção social especial para 

pessoas com deficiência, idosos (as) e suas famílias; Programa de Guarda 

Subsidiada/família acolhedora; Programa de acolhimento institucional para crianças 

e adolescentes Abrigo Intermunicipal Raio de Luz. 

O sistema de educação do município de Vargeão compreende, no âmbito 

municipal, a Escola Municipal Irineu Bornhausen, localizada na Linha Urumbeva e 
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atende o Ensino Fundamental de 1º a 9° ano; a Escola Municipal Fortunato Danielli, 

situada no Centro, que atende de 1º a 5º ano. Além da creche municipal Criança 

Sapeca para crianças de 0 a 6 anos, bem como o Centro de Educação Infantil 

Alencar, que atende crianças de 3 a 6 anos.  

No âmbito estadual, possui a Escola de Educação Básica Kyrana Lacerda, a 

qual atende o ensino fundamental e médio. O município tem uma política 

educacional que dispõe de vários programas e projetos inovadores como: Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Programa de Erradicação de Drogas 

(PROERD) e Horta Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Matrículas por série 
Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Numero de escolas por série 
Fonte: IBGE 
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Com relação à saúde, o município conta com três unidades de saúde sendo, 

uma na Sede, uma na Linha Urumbeva e em Linha Gramas e um Hospital 

denominado Associação Hospitalar de Vargeão.  

Na área da saúde são desenvolvidos vários programas específicos: Saúde da 

Mulher; Programa de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero e Mama; Planejamento 

Familiar; Assistência Integral à Saúde da Mulher; Imunização; Programa de 

Atendimento ao Adolescente; Programa de Atendimento à Criança; Programa de 

Saúde Bucal; Programa de Saúde Mental e Dependentes Químicos; Programa 

Municipal de Combate às Carências Nutricionais; Programa de Assistência ao 

Diabético; Programa de Assistência ao Hipertenso; Programa de Assistência ao 

Paciente Crônico; Programa de Educação em Saúde; Serviço de Vigilância 

Epidemiológica; Serviço de Vigilância Sanitária; Assistência a Gestantes e Nutrizes; 

Programa de Imunização; Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional – Sisvan e 

Saúde do Idoso. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 05: Estabelecimentos de Saúde 
      Fonte: IBGE 

 

 

 

 

Figura 08: Estabelecimentos de Saúde 
Fonte: IBGE 

 

1.2.1.5 Economia  

 

Conforme a figura 09, o principal Produto Interno Bruto de Vargeão é baseado 

na indústria com 41.677; serviços, em segundo lugar com 22.211 e a agropecuária 

ocupa o terceiro lugar com 12.283, apresentando um Produto Interno Bruto per 
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capita de R$ 22.739. A receita do município é de R$ 8.434.037 e a despesa é de R$ 

6.151.932, conforme demonstra a figura 10. 

 

 
 

Figura 09: Produto Interno Bruto 
Fonte: IBGE 

 
 
 

 
 

Figura 10: Economia 
Fonte: IBGE 

  

 

Na pecuária, rebanhos de suínos, bovinos e aves contribuem para o 

desenvolvimento econômico do município. O comércio está caracterizado pela 

compra e venda de produtos coloniais, confecções e gêneros alimentícios. A 

indústria conta com o extrativismo, tendo como principal produto a madeira e a erva-
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mate, a qual, no ano de 1988, ficou em destaque e obteve uma extração de 45 mil 

arrobas. Conforme a SDR de Xanxerê, em 1995, o município contava com 347 

proprietários de terras. As áreas plantadas no município, de acordo com dados 

levantados em 2003, o milho ocupava 3.500 hectares, a soja 3.800 hectares, feijão 

100 hectares, trigo 300 hectares, triticale 300 hectares e uva 22 hectares de área 

plantada. 

 No mesmo período, na área da silvicultura, foram extraídos 2.150 metros 

cúbicos de lenha e 2.000 metros cúbicos de madeira em torra. No total de rebanhos, 

destacando a pecuária leiteira, em 2003, eram 5.429 cabeças de bovinos, 383 mil 

aves, 843 ovinos e 17.542 suínos, além da piscicultura que possui 14.500 kg.  

O município possui quatro agências bancárias e um posto de atendimento 

avançado: Banco do Brasil, Banco Valcredi (cooperativa) e Banco Cresol 

(Cooperativa), Banco Bradesco (correio) e Caixa Aqui (Supermercado Elanda). 

Observa-se que no período de 1991 a 2000 o município de Vargeão 

apresentou crescimento em todos os índices avaliados dentro do IDH. 

 

 

 

 

Tabela 03: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Vargeão – 1991/2000 
Fonte: Pnud 

 

1.2.1.6 Aspectos de Infraestrutura 

 

Infraestrutura  são aqueles itens imprescindíveis à instalação de uma casa ou 

edifício, seja comercial ou residencial, e que por serem de caráter físico deveriam 

ser instalados concomitantes à implantação de qualquer edificação. É, ainda, a base 

física, um conjunto de itens responsáveis pelo abastecimento e saneamento básico 

dos cidadãos. Seguem abaixo aspectos de infraestrutura básica:  

 

1.2.1.6.1 Água 

 

 IDHM RENDA LONGEVIDADE EDUCAÇÃO 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

VARGEÃO 0,714 0,804 0,625 0,72 0,774 0,828 0,743 0,864 

SANTA CATARINA 0,748 0,822 0,682 0,75 0,753 0,811 0,808 0,906 

BRASIL 0,696 0,766 0,681 0,723 0,662 0,727 0,745 0,849 
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  Todo o perímetro urbano, além de algumas residências da comunidade de 

Linha Zanuzzo, as quais encontram-se mais próximas ao centro da cidade, são 

atendidas pela Casan, recebendo água de qualidade. No interior do município, a 

população tem acesso à água de fontes ou poços próprios.  

O município, no ano de 2000, possuía 422 domicílios ligados à rede geral de 

abastecimento de água, representando 46,2% do total de domicílios existentes em 

Vargeão. Outros 47,2% dos domicílios recebiam água através da canalização de 

poços e nascentes, como podemos observar na Tabela 04. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabela 04: Indicadores de abastecimento de água em Vargeão/2000. 
Fonte: IBGE 

 

O Gráfico 05 apresenta comparativos do abastecimento de água frente ao 

estado e o país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 05: População abastecida com água, segundo Brasil, Santa Catarina e Vargeão no período 
1991/2000. 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – Atlas do Desenvolvimento Humano 
no Brasil 

 

1.2.1.6.2 Coleta de Lixo 

   

 A coleta do lixo domiciliar urbano e do lixo hospitalar é realizado pela empresa 

CRI – Coleta Reciclagem e Incineração de Lixo Ltda. Esta empresa passa três vezes 
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por semana para realizar a coleta. O lixo proveniente da varrição, capina e poda é 

coletado pela prefeitura municipal, a mesma também faz a coleta do lixo uma vez 

cada três meses no interior do município e posteriormente destina a CRI. 

 

1.2.1.6.3 Transporte Coletivo 

 

Há uma linha urbana de transporte coletivo, realizada pela Prefeitura 

Municipal de Vargeão de segunda a sexta-feira, passando pelas comunidades até o 

Centro do município, sendo este serviço gratuito para que as pessoas venham em 

busca de atendimento médico, estudar ou trabalhar na sede do município. 

 

1.2.1.6.4 Comunicação e Energia Elétrica 

 

No município existe uma unidade dos correios e uma empresa com telefonia 

móvel, no caso a TIM, que tem uma torre de transmissão na cidade. O município é 

atendido pela Celesc. 

Em Vargeão, o número de unidades consumidoras de energia elétrica 

apresentou um aumento de 7,9% no período de 2004 a 2008. A evolução do 

consumo de energia no mesmo período foi de 36,1%, conforme tabela 05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 05: Consumidores e consumo de energia elétrica em Vargeão no período de 2004/2008. 
Fonte: IBGE 

 

No município a classe de consumidores residenciais representa 13,9% do 

consumo de energia elétrica, a industrial, 41,2%, a comercial, 7,3% e a rural, 30,3% 

conforme a Tabela 06.  
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Tabela 06: Número de consumidores e demanda de energia elétrica, segundo tipologia das unidades 

consumidoras – Vargeão/2008 
Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) 

 

 

1.2.1.6.5 Saneamento Básico 

 

São inúmeras as novidades trazidas pelas diretrizes nacionais do saneamento 

básico. Dentre elas, ganha destaque a ampliação do conceito de saneamento, 

passando a englobar não somente os serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, mas também a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos 

e a drenagem pluvial. O saneamento, desta forma, não se restringe aos serviços de 

água e esgoto. 

De acordo com o artigo 3º da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

Saneamento Básico é: 

 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 
operacionais de: 
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-
estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos 
instrumentos de medição; 
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infra-estruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 
adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 
lançamento final no meio ambiente; 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas; 
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 
pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de 
vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas 
nas áreas urbanas; 
II - gestão associada: associação voluntária de entes federados, por 
convênio de cooperação ou consórcio público, conforme disposto no art. 
241 da Constituição Federal; 
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III - universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os 
domicílios ocupados ao saneamento básico; 
IV - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem 
à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 
processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico; 

 

Também são novidades desta Lei, a elaboração da Política e do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, bem como a criação e a designação da entidade 

de regulação. 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto do município tem sua 

caracterização conforme descreve a Tabela 07. 

 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

Tabela 07: Indicadores municipais de saneamento básico em Vargeão/2000 

Fonte: IBGE 
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1.2.1.7 Atores Sociais e Suas Capacidades 
 
 

Na sequência apresenta-se a relação dos atores sociais que atuam na área habitacional, bem como do Conselho Municipal 

de Assistência e Habitação, com suas respectivas capacidades de atuação. 

 
ATOR SOCIAL/ 

ENTIDADE 
  

 
DESCRIÇÃO/PAPEL 

 
CAPACIDADES DE ATUAÇÃO 

Poder Executivo 
Municipal 

 

O Poder Executivo Municipal tem o objetivo de implementar e 
executar as políticas sociais públicas que garantam a 
inclusão social e o bem estar do cidadão, dando acesso à 
infraestrutura, saúde, educação, assistência social, cultura, 
lazer, entre outras. 

Fomentar a Política de habitação aos munícipes de Vargeão, 
através de informações, projetos habitacionais/captação de 
recursos, buscando assegurar condições adequadas de 
habitabilidade apresentando as propostas ao CMHIS. 

 
 
 

Câmara Municipal 
de Vereadores 

(Poder Legislativo) 
 
 
 

É o órgão legislativo da administração dos municípios, 
configurando-se como a assembleia de representantes dos 
cidadãos ali residentes. Compete à Câmara Municipal, 
conforme a Constituição Federal, fiscalizar as contas do 
Município; elaborar a Lei Orgânica; organizar as funções 
internas para legislar e fiscalizar; elaborar leis ordinárias ou 
apreciar aquelas cuja iniciativa é prerrogativa do Executivo. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal, as 
decisões relacionadas aos planos e projetos a serem 
executados na área habitacional do município; fiscalizar o 
cumprimento da política nacional e os investimentos dos 
recursos públicos na área de habitação de interesse social; 
legislar visando a criar o arcabouço jurídico municipal 
adequado para o cumprimento, pelo município, da política 
nacional da área. 

 
Secretaria de 

Assistência Social 

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem como 
finalidade implantar e executar o Sistema Único de Assistência 
Social no município de Vargeão, visando assegurar os direitos 
sociais, para a redução e prevenção das vicissitudes sociais e 
naturais ao ciclo de vida, provendo a proteção a vida, com 
vistas a reduzir danos, monitorar populações de risco e 
prevenir a incidência de agravos à vida face às situações de 
vulnerabilidade social. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social atuará junto ao 
CMHIS com informações e dados que apresentam a 
realidade habitacional e de vida das famílias que residem em 
condições desfavoráveis de moradia ou em área de risco, 
com vistas a viabilizar ações para a melhoria da qualidade de 
vida destas famílias. Também atuará junto aos projetos 
habitacionais com trabalhos técnicos sociais, através de 
ações que venham elevar a qualidade de vidas das famílias 
beneficiarias. 

 
 

Secretaria Municipal 
de Saúde 

A Secretaria Municipal de Saúde tem o papel de assegurar a 
população programas e projetos e ações que visam 
promover a prevenção à saúde da população, bem como 
ações curativas com vistas à melhoria da saúde. Também 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento das leis, direitos e deveres 
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tem por objetivo elaborar e apresentar programas de 
saneamento básico. 

relacionados à área da habitação. Também atuará junto aos 
projetos habitacionais com trabalhos técnicos sociais, através 
ações que venham elevar a qualidade de vidas das famílias 
beneficiarias. 

 
Secretaria Municipal 
de Administração e 

Fazenda 
 

À Secretaria Municipal de Administração e Fazenda compete 
administrar e executar a política de pessoal e recursos 
humanos, promovendo treinamentos e cursos de capacitação 
e qualificação; organizar e controlar a administração 
patrimonial e de materiais; elaborar o processo legislativo de 
competência do poder Executivo, inclusive promovendo a 
sua publicação; gerenciar o sistema de compras, licitações e 
contratações; coordenar a efetivação dos atos de gestão 
administrativa e financeira; manter permanentemente, 
atualizado o cadastro do patrimônio público municipal; 
superintender a publicação de atos administrativos e de 
gestão administrativa; planejar e promover a política de 
promoção industrial, comercial e de fomento ao turismo e a 
promoção de programas de renda e emprego; coordenar e 
supervisionar as atribuições e competências das Diretorias a 
ela vinculadas. 

Fomentar a política de habitação aos munícipes de Vargeão, 
através de informações, projetos habitacionais/captação de 
recursos, buscando assegurar condições adequadas de 
habitabilidade apresentando as propostas ao CMHIS e 
influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
Habitação, das decisões relacionadas aos planos e projetos 
a serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento das leis, direitos e deveres 
relacionados à área da habitação. 
A Secretaria de Administração e Fazenda elabora e 
acompanha a tramitação de convênios com o Governo 
Federal e Estadual, estando em contato direto com setores 
da Caixa Econômica Federal, órgão responsável pelos 
repasses federais para investimentos diversos, entre os quais 
projetos da área de habitação e disponibilizará engenheiro 
civil para atender as demandas e auxiliar no desenvolvimento 
de projetos habitacionais individuais ou coletivos. 

 
 

Secretaria Municipal 
de Educação, 

Cultura e Esporte 
 

À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 
compete, entre outras coisas, o planejamento e a execução 
dos programas, projetos e atividades relacionadas à 
educação, prioritariamente na educação infantil e no ensino 
fundamental; fomentar projetos de desenvolvimento do 
esporte amador, do lazer e da integração comunitária; 
promover ações de fomento à preservação e valorização da 
cultura local; desenvolver programas e ações permanentes 
de forma a debelar o absenteísmo educacional, do 
conhecimento, da formação e da cultura. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento das leis, direitos e deveres 
relacionados à área da habitação. Também atuará junto aos 
projetos habitacionais com trabalhos técnicos sociais, através 
ações educacionais que venham elevar a qualidade de vidas 
das famílias beneficiarias. 
 

 
 
 

Secretaria 
Municipal de Obras 

e Serviços 
Urbanos 

À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
compete as atribuições de planejar e gerenciar a execução 
de obras e serviços de infraestrutura urbana e rodoviária, 
compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, 
praças e parques, cemitérios municipais, as rodovias 
municipais, os serviços constantes de programas voltados ao 
atendimento às propriedades rurais e urbanas, o saneamento 
básico, tanto urbano quanto rural; acompanhar e fiscalizar a 

 
Implantar ações de infraestrutura e obras a fim atender 
projetos habitacionais que venham a ser implantados. 
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execução de obras rodoviárias e de outras obras públicas; 
superintender a manutenção e a utilização da frota de 
máquinas e veículos do Governo Municipal; além de outras 
competências e atribuições inerentes à infraestrutura 
rodoviária existente e aquela decorrente de sua expansão; 
atuar de forma integrada com os demais órgãos do Governo 
Municipal, especialmente com a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, além de coordenar as 
atribuições das Diretorias a ela subordinadas. 

 
Sindicato dos 
Trabalhadores 

Rurais 
 

Entidade não governamental. O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais tem o papel de representar e defender os direitos do 
trabalhador e da trabalhadora rural, luta em defesa dos 
direitos trabalhistas, no combate ao trabalho infantil e 
escravo, da Previdência Rural, da educação e Saúde para o 
campo, da reforma Agrária e do Fortalecimento da 
Agricultura Familiar. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, as decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento da política nacional e os 
investimentos dos recursos públicos na área de habitação de 
interesse social. Formar parceria com o poder público 
municipal para ações que envolvam a melhoria habitacional 
de famílias da área rural. 

 
 
 
 

Clube de Mães 
 
 
 

Entidade não governamental, com a finalidade específica de 
valorizar a mulher, devendo, para tanto, promover atividade 
que venham integrá-la mais na comunidade e contribuir para 
o seu desenvolvimento pessoal; promoção e 
desenvolvimento econômico e social e combate à miséria e à 
pobreza; promoção da assistência social vinculada à 
transmissão de informações sobre alimentação, cuidados 
com a saúde, higiene e direitos fundamentais para pessoas 
carentes; promoção voluntariado; integrar a família à escola, 
através da participação das mães no processo educativo; 
promoção de congregação entre entidades assistências com 
sede em Vargeão, objetivando o aprimoramento e a 
realização de suas finalidades sociais.                                                                                                                                                       

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento da política nacional e os 
investimentos dos recursos públicos na área de habitação de 
interesse social. Deve focalizar ações habitacionais que 
venham beneficiar famílias em que as mulheres são as 
chefes. 

 
Associação 

Comercial, Industrial 
e Agropecuária de 
Vargeão – ACIVA 

 
 

Entidade não governamental que tem o papel de promover a 
defesa dos interesses do País, do Estado e do Município e 
assim defender os interesses, orientar e promover a união e 
boa vontade entre todas as pessoas que se dediquem junto 
ao comércio e à indústria, mas também à agropecuária e à 
prestação de serviços em geral. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento da política nacional e os 
investimentos dos recursos públicos na área de habitação de 
interesse social. Buscar parcerias dentro do comércio local 
para fomentar os projetos habitacionais. 
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Associação 
Hospitalar de 

Vargeão 
 

Entidade não governamental que presta serviços médicos 
ambulatoriais e hospitalares à população. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento das leis, direitos e deveres 
relacionados à área da habitação.  

 
 

Grupo da Terceira 
Idade 

 

Entidade não governamental a qual tem o papel de 
representar os idosos do município, incentivando a 
valorização do idoso, promovendo vínculos de solidariedade 
e companheirismo, integrando e fortalecendo valores de 
ordem moral e cultural, buscando sempre a qualidade de vida 
na terceira idade. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento da política nacional e os 
investimentos dos recursos públicos na área de habitação de 
interesse social, e também garantia de cotas habitacionais 
direcionadas ao idoso e ao portador de deficiência. 

 
 

Associação de Pais 
e Professores – APP 

 

Entidade não governamental que tem por finalidade colaborar 
no aprimoramento do processo educacional, na assistência 
ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Os 
objetivos da APP são de natureza social e educativa, sem 
caráter político, racial ou religioso e sem finalidades 
lucrativas. 

Influenciar, por meio de assento no Conselho Municipal de 
habitação, nas decisões relacionadas aos planos e projetos a 
serem executados na área habitacional do município; 
fiscalizar o cumprimento da política nacional e os 
investimentos dos recursos públicos na área de habitação de 
interesse social. Também atuará junto aos projetos 
habitacionais com trabalhos técnicos sociais, através ações 
educacionais que venham elevar a qualidade de vidas das 
famílias beneficiarias. 

Tabela 08 – Segmentação dos Atores Sociais 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vargeão 
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1.2.1.7.1 Conselho de Habitação 

 

São instituições participativas permanentes, definidas legalmente como parte 

da estrutura do Estado, cuja função é incidir sobre as políticas públicas em áreas 

específicas, produzindo decisões e que contam em sua composição com a 

participação de representantes do Estado e da sociedade na condição de membros 

com igual poder de voz e voto.  

O Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, foi instituído pela 

Política Nacional de Habitação de Interesse Social, através da Lei Nº 11.124 de 16 

de junho de 2005. É órgão consultivo e deliberativo, de composição paritária e 

vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura, sendo um 

dos responsáveis pela Política Municipal de Habitação de Interesse Social, 

devendo orientar as ações voltadas ao Plano Habitacional de Interesse Social. 

Entre as atribuições mínimas dos Conselhos Gestores Locais  estão:   

 Fixar critérios para a priorização e  linhas  de ação, alocação de recursos e 

atendimento dos beneficiários dos programas  habitacionais;   

 Promover ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos 

programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de 

atendimento habitacional, dos  recursos previstos e aplicados;   

 Dar publicidade às regras e critérios para o acesso a moradias e, em 

especial às condições de concessão de subsídios;   

 Promover audiências públicas e conferências representativas  dos  

segmentos  sociais  existentes, para  debater  e  avaliar  critérios  de  

alocação  de  recursos  e programas  habitacionais;  

 Aprovar  o  Plano  Local  de Habitação de Interesse Social. 

 

1.2.1.7.2 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS 

O primeiro projeto de lei de iniciativa popular, que cria o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 

foi sancionado pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, através da Lei 

Nº 11.124 de 16 de junho de 2005. 
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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 tem como objetivo somar todos 

os recursos para ações em habitação, nos três níveis de governo, e direcioná-los 

para o atendimento às famílias de baixa renda. 

Os recursos do Fundo poderão ser destinados para a compra, melhoria e 

reforma da casa própria, aquisição de material de construção, recuperação de 

imóveis em áreas encortiçadas, urbanização, equipamentos comunitários e 

regularização fundiária. 

O Fundo Nacional é gerido pelo Conselho Gestor com caráter deliberativo e 

será composto de forma paritária por órgãos e entidades do Poder Executivo e 

representantes da sociedade civil.  

De acordo com o artigo 11 da Lei Nº 11.124 de 2005, as aplicações dos 

recursos do FNHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas de 

habitação de interesse social que contemplem: 

 

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 
IV – implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos 
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social; 
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 
moradias; 
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 
social; 
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho 
Gestor do FNHIS. 
 
 

Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma descentralizada, por 

intermédio dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

1.2.1.7.3 Conferência das Cidades 
 
 

É um evento periódico, organizado pelos Conselhos das Cidades, que reúne 

representantes de movimentos  sociais,  trabalhadores, empresários, pesquisadores, 

organizações não governamentais e poderes  públicos,  com  o  objetivo  de  

debaterem  os  vários aspectos,  problemas  e  soluções  da  realidade  urbana  de  
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sua cidade. 

O Município de Vargeão realizou a I Conferência das Cidades de maneira 

local e II, III e IV de maneira regional em conúbio com os demais municípios de 

abrangência da AMAI. 

Abaixo, segue programação das conferências regionais: 

 

 

Figura 11: I Conferência Regional das Cidades do Alto Irani 
Fonte: Arquivos da AMAI 

 

 

Figura 12: I Conferência Regional das Cidades do Alto Irani 
Fonte: Arquivos da AMAI 
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Figura 13: III Conferência Regional das Cidades do Alto Irani 

Fonte: Arquivos da AMAI 

 
 



 

 

 40 

 
 

 
Figura 14: Conferência Regional das Cidades do Alto Irani 

Fonte: Arquivos da AMAI 

 
Além de um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil para 

discutir a implementação da política urbana em todo o país, as conferências têm por 

objetivo construir cidades mais justas e democráticas, além de compor um Sistema 

Nacional de Desenvolvimento Urbano, a partir da cooperação dos entes federados 

com o controle social. 
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1.3 CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS 

 

Este capítulo tem por objetivo avaliar as condições administrativas, de 

planejamento, institucionais e financeiras do município de Vargeão para enfrentar a 

problemática habitacional caracterizada nos capítulos anteriores. A avaliação da 

capacidade institucional da Prefeitura de Vargeão levou em conta os seguintes 

elementos. 

 Órgãos destinados à gestão da política habitacional; 

 Cadastros próprios e/ou fontes de informação para identificação do déficit 

municipal de moradias; 

 Instâncias de participação popular para o planejamento de políticas 

habitacionais; 

 Fundos específicos para a política habitacional e urbana; 

 Programas e ações habitacionais; 

 Capacidade de arrecadação e recursos empregados para combater o déficit; 

 Instrumentos de Planejamento. 

 

1.3.1 Órgãos Destinados à Gestão da Política Habitacional 

 

 A Prefeitura Municipal de Vargeão conta com seis Secretarias além do 

Gabinete do Prefeito. Duas destas possuem interface direta com a questão 

habitacional: Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude e 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

 As demais secretarias se relacionam indiretamente a habitação através de 

suas ações: Secretaria Municipal de Administração e Fazenda; Secretaria Municipal 

de Agricultura, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal 

de Educação, Esportes e Cultura e Secretaria Municipal de Saúde. 

 A Secretaria Municipal de Assistência Social e Juventude compete às 

atribuições de execução das políticas sociais, especialmente daquelas voltadas à 

atenção e amparo ao idoso, à criança, ao adolescente e às entidades civis com fins 

sociais estabelecidas no Município, conforme preceitua a Lei Orgânica de 

Assistência Social e outra legislação constitucional ou infraconstitucional; gerenciar a 

atuação dos conselhos municipais cujas atividades estejam voltadas à área social; 

atuar de forma integrada com os demais órgãos de governo, para atingir as metas e 
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executar as prioridades da assistência social, de forma universalizada a toda a 

população; estabelecer diretrizes e cumprir metas relativas à educação e à 

assistência social; responsabilizar-se pela gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social; acompanhar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e do Conselho Tutelar dos mesmos direitos e de outros conselhos 

ligados às respectivas atribuições; coordenar e participar da execução de todos os 

programas sociais do Governo Federal e Estadual implantados no Município; 

promover a assistência comunitária, com o envolvimento de jovens, dos clubes de 

mães, associações comunitárias e outros entes da sociedade cujo fim seja o 

desenvolvimento de ações sociais e comunitárias; integrar suas ações, sempre que 

possível, com as ações desenvolvidas pelas demais Secretarias do Município.    

 

Recursos: 

 Recursos Humanos: três  servidores públicos, sendo duas assistentes 

sociais e uma psicóloga; 

 Recursos Físicos: sala localizada dentro da Prefeitura Municipal. 

 

À Secretaria Municipal de Obras e Serviços compete as atribuições de 

planejar e gerenciar a execução de obras e serviços de infraestrutura urbana e 

rodoviária, compreendendo as vias e logradouros públicos urbanos, praças e 

parques, cemitérios municipais, as rodovias municipais, os serviços constantes de 

programas voltados ao atendimento às propriedades rurais e urbanas, o 

saneamento básico, tanto urbano quanto rural; acompanhar e fiscalizar a execução 

de obras rodoviárias e de outras obras públicas; superintender a manutenção e a 

utilização da frota de máquinas e veículos do Governo Municipal; além de outras 

competências e atribuições inerentes à infra-estrutura rodoviária existente e aquela 

decorrente de sua expansão; atuar de forma integrada com os demais órgãos do 

Governo Municipal, especialmente com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 

Ambiente, além de coordenar as atribuições das Diretorias a ela subordinadas. 

 

Recursos: 

 Recursos Humanos: vinte e um (21) servidores públicos; 

 Recursos Físicos: sala localizada na Garagem da Prefeitura. 

 



 

 

 43 

1.3.2 Cadastros Próprios e/ou Fontes de Informação para Identificação do 

Déficit Municipal de Moradias 

 

 A única fonte de informação existente na Secretaria de Assistência Social e 

da Juventude é o Cadastro Único2 do Governo Federal, na qual está cadastrada a 

população de baixa renda do município e os potenciais beneficiários de programas 

sociais, como a Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada e Proteção 

Social Básica. 

 Conforme dados de 2010, 537 domicílios de Vargeão estão cadastrados, 

totalizando 2093 pessoas, o que corresponde a aproximadamente 59% da 

população. Deste total, cerca de 150 pessoas recebem efetivamente recursos de 

programas sociais do Governo Federal. Os locais que concentram maior número de 

beneficiários de programas federais são: Bairro União, Linha Zanuzzo, Linha 

Mariano e Assentamento Boa Vista do Jardim, justamente os bairros e comunidades 

rurais em situação mais precária do município. 

 

1.3.3 Instâncias de Participação Popular para o Planejamento de Políticas 

Habitacionais 

 

 Conselhos Municipais são órgãos colegiados de colaboração com a 

Administração Municipal que fazem a interface entre o governo e a sociedade civil. 

Têm por finalidade auxiliar a Administração na orientação, planejamento, 

interpretação e julgamento das matérias de sua competência específica.  O 

município de Vargeão possui o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e 

o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, ambos, 

paritários, autônomos e de caráter deliberativo.  

 O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA), 

regulamentado pela Lei Municipal nº 1.223 de 06.10.03, órgão consultivo e de 

assessoramento da Prefeitura Municipal de Vargeão, em questões referentes ao 

equilíbrio ecológico e a proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

 O Conselho Gestor de Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social, instituído pela Lei Municipal nº 1.370/07, possui as seguintes competências: 

                                                        
2
 Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) 
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 Definir as prioridades dos investimentos públicos na área habitacional; 

 Elaborar propostas, acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução da política 

municipal de habitação; 

 Discutir e participar das ações de intervenção pública em assentamentos 

precários; 

 Garantir o acesso à moradia com condições de habitabilidade, priorizando as 

famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, vigentes no país; 

 Articular, compatibilizar, fiscalizar e apoiar a atuação das entidades que 

desempenham funções no setor de habitação; 

 Incentivar a participação popular na discussão, formulação e 

acompanhamento das políticas habitacionais e seu controle social; 

 Convocar a Conferência Municipal da Habitação a cada 02 (dois) anos e 

acompanhar a implementação de suas resoluções; 

 Participar da elaboração e da fiscalização de planos e programas da política 

municipal da habitação; 

 Fiscalizar as ações do Conselho Gestor do Fundo Municipal da Habitação de 

Vargeão; 

 Elaborar e propor ao Poder executivo a regulamentação das condições de 

acesso aos recursos do Fundo Municipal da Habitação e as regras que 

regerão a sua operação, assim como as normas de controle e de tomada de 

prestação de contas, entre outras; 

 Fiscalizar os convênios destinados à execução de projetos de habitação, de 

melhorias das condições de habitabilidade, de urbanização e de regularização 

fundiária, ou demais relacionada à política habitacional; 

 Propor diretrizes, planos e programas, visando à implantação da 

regularização fundiária e de reforma urbana e rural; 

 Incentivar a participação e o controle social sobre a implementação de 

políticas públicas habitacionais e de desenvolvimento urbano e rural; 

 Possibilitar a informação à população e às instituições públicas e privadas 

sobre temas referentes à política habitacional; 

 Constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporários ou 

permanentes, para melhor desempenho de suas funções, quando necessário; 

 Propor, apreciar e promover informações sobre materiais e técnicas 

construtivas alternativas, com a finalidade de aprimorar quantitativa e 
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qualitativamente os custos das unidades habitacionais; 

 Acompanhar a adesão do Município ao Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social – SNHIS, instituído pela Lei 11.124 de 16 de junho de 2005; 

 Articular-se com o SNHIS, cumprindo suas normas; 

 Gerir o Fundo Municipal de Habitação;  

 Elaborar seu regimento interno.  

 

1.3.4 Fundos Específicos para Política Habitacional e Urbana 

 

 A criação de um Fundo Municipal específico para política habitacional e 

urbana é uma estratégia disseminada no país, pela expectativa dos gestores 

públicos de assegurar recursos para execução de suas prioridades.  

 O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) foi criado 

em 2007, através da Lei Municipal nº 1.370, gerido pelo Conselho Gestor. As 

aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos 

programas de habitação de interesse social que contemplem: 

 Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 

arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 

 Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 

 Urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 

 Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos 

urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse 

social; 

 Aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 

moradias; 

 Recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 

deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 

social; 

 Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho 

Gestor do FMHIS ou pela Secretaria de Assistência Social. 

 Deve-se ressaltar que em 2008 e 2009 não houve repasse ao FMHIS do 

município. 
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1.3.5 Programas e Ações Habitacionais 
 
 
 A Prefeitura  de Vargeão participou como entidade organizadora em 2008, 

cedendo lotes por R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) para auxiliar no programa 

“Imóvel na Planta” da Caixa Econômica Federal, com recursos oriundos do FGTS. O 

total do valor investido no programa foi R$ 730.780,00 (setecentos e trinta mil, 

setecentos e oitenta reais). 

    Em 2010, realizou um leilão dos lotes restantes no loteamento Esplanada – 

Bairro União, para famílias de baixa renda, por valores que variaram entre R$ 

3.700,00 (três mil e setecentos reais) a R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). 

 
 
1.3.6 Quadro Financeiro 
 
 
1.3.6.1 Plano Plurianual (PPA) 

 

O Plano Plurianual (PPA) é a ferramenta mais importante de gestão dentro 

da Administração Pública. Ao ser aprovado, pelo Legislativo, define a orientação 

estratégica do governo, suas metas e prioridades para um determinado período e 

organiza as ações em programas, com metas físicas e financeiras claras. Os 

programas conjugam ações para atender a um problema ou a uma demanda da 

população. O objetivo é a equidade no acesso.   

No quadro 02, observa-se que o município de Vargeão  fez uma projeção de 

receitas e despesas por área. Nesse espelho elaborado a partir do PPA (Plano 

Plurianual) de 2009, projetou-se para a habitação 2010, R$ 41.001,00; em 2011, R$ 

335.978,50; 2012, R$ 80.001,00 e em 2013, R$ 40.001,00.  
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    2010 2011 2012 2013 

R
e
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a
 

T
o
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Arrecadação - Própria R$                  595.300,00 R$                  654.830,00 R$               720.313,00 R$                   792.344,30 

Convênios R$                   70.000,00 R$                    77.000,00 R$                   84.700,00 R$                    93.170,00 

Repasses R$              8.532.508,00 R$              9.578.929,00 R$           10.324.332,00 R$              11.356.765,51 

Receita Total(1+3) R$               9.197.808,00 R$              10.310.759,00 R$           11.129.345,00 R$               12.242.279,81 

  Legislativo R$                 385.000,00 R$                   423.500,00 R$                465.850,00 R$                    465.850,00 

D
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s
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ç
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Administração e  
Planejamento R$               1.298.000,00 R$                1.301.000,00 R$              1.558.900,00 R$                1.620.890,00 

Segurança Publica R$                    13.500,00 R$                     14.850,00 R$                   16.335,00 R$                     17.968,50 

Agricultura  R$                 240.002,00   R$                  304.902,00   R$                294.992,00   R$                  331.491,00  

Educação e Cultura  R$               2.001.325,00   R$               2.148.807,50   R$              2.423.043,25   R$               2.665.347,58  

Saúde e Saneamento  R$               2.040.978,00   R$               2.351.676,50   R$              2.508.531,75   R$                2.739.885,73  

Habitação  R$                    41.001,00   R$                  335.978,50   R$                   80.001,00   R$                     40.001,00  

Urbanismo  R$                  306.501,00   R$                  338.151,00   R$                 382.466,00   R$                   434.712,50  

Indústria e Comércio  R$                  147.000,00   R$                  206.500,00   R$                     7.000,00   R$                   257.500,00  

Assistência Social  R$                  348.800,00   R$                  352.800,00   R$                 421.788,00   R$                   463.766,80  

Transporte  R$               1.421.701,00   R$               1.788.093,50   R$              2.225.838,00   R$                2.368.621,70  

Gestão Ambiental  R$                      2.000,00   R$                      2.500,00   R$                     3.000,00   R$                       3.500,00  

Desporto E Lazer  R$                    34.000,00   R$                    38.000,00   R$                   42.300,00   R$                     46.930,00  

Encargos Especiais/ 
Reserva de 
Contingência   R$                  918.000,00   R$                  704.000,00   R$                 699.300,00   R$                   739.230,00  

  Total  R$       9.197.808,00   R$     10.310.759,00   R$    11.129.345,00   R$     12.242.279,81  

Quadro 02: Quadro Financeiro do Município de Vargeão (SC) 
Fonte: Elaborado com base no PPA (2009) pelo Departamento de Contabilidade da AMAI.
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1.3.6.2 Recursos Orçamentários do Município aplicado em habitação 
 
  
 Na tabela abaixo podemos observar que no município de Vargeão não teve 

investimentos no setor habitacional nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. 

 
 

ANO 

 

VALOR APLICADO 

% DO ORÇAMENTO 

EXECUTADO DO 

MUNICÍPIO 

2007 R$ 0,00 - 

2008 R$ 0,00 - 

2009 R$ 0,00 - 

2010 R$ 0,00 - 

Tabela 09: Recursos Orçamentários do Município aplicado em habitação 
Fonte: Equipe Técnica da Prefeitura de Vargeão 

 
 Não houve recursos aplicados em habitação, apenas alguns auxílios, não 

mensuráveis, em material para reforma/reparos em habitações precárias. 

 
1.3.6.3 Previsão de Aplicação de Recursos Orçamentários do Município na área 

de habitação 

 

 Os recursos orçamentários previstos a serem aplicados em habitação para os 

anos de 2011 e 2012 estão indicados na tabela abaixo: 

 

 

ANO 

 

VALOR APLICADO 

% DO ORÇAMENTO 

PREVISTO DO 

MUNICÍPIO 

2011 R$ 335.978,50 3,25% 

2012 R$ 80.001,00 0,71% 

Tabela 10: Previsão de Aplicação de Recursos Orçamentários do Município na área de habitação 
Fonte: Elaborado com base no PPA (2009) pelo Departamento de Contabilidade da AMAI 

 

1.3.6.4 Cinco principais fontes de recursos para captação na área habitacional 

 

Como podemos observar na tabela abaixo, o município não acessou nenhum 

programa nos últimos cinco anos para captar recursos na área habitacional. 
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ANO 

 

FONTE DE 

RECURSO 

 

PROGRAMA 

MONTANTE DO 

RECURSO 

CAPTADO 

2005 - - R$ 0,00 

2006 - - R$ 0,00 

2007 - - R$ 0,00 

2008 - - R$ 0,00 

2009 - - R$ 0,00 

2010 - - R$ 0,00 

Tabela 11: Principais fontes de recursos para captação na área habitacional 
Fonte: Equipe Técnica da Prefeitura de Vargeão. 

 
O Governo Municipal Não teve acesso a recursos neste período, apenas foi a 

entidade organizadora de um grupo de mutuários que financiou suas casas junto a 

caixa econômica, no ano de 2008. E o sindicato dos trabalhadores Rurais de 

Vargeão, conseguiu acessar recursos nos anos de 2006 e 2008, para reformas de 

habitações rurais.  

 
 
1.3.7 Instrumentos de Planejamento Municipal 
 
O Município conta com os seguintes instrumentos de Planejamento Municipal: 
 

O município integra:  

Aglomeração urbana Não 

Área de interesse turístico Não 

Área de influência de empreendimentos com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional 

Não 

Não integra as áreas citadas Sim 

O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de 
interesse social 

Não 

O município possui legislação específica sobre zona e/ou área de 
interesse especial 

Não 

 Tipo de área de interesse:  

Ambiental Não aplicável 

Histórico Não aplicável 

Cultural Não aplicável 



 

 

 50 

Paisagístico Não aplicável 

Arquitetônico Não aplicável 

Arqueológico Não aplicável 

Outra Não aplicável 

Lei de parcelamento do solo - existência  Sim 

Lei de zoneamento ou equivalente - existência  Sim 

Código de obras - existência Sim 

Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade 
(2) 

Sim 

Figura 15: Instrumentos de Planejamento Municipal 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, 

sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. 

 
 
1.3.7.1 Instrumentos de Política Urbana 
 
O município possui as seguintes políticas urbanas: 
 

 Existência de lei específica de Solo criado Sim 

 Existência de lei específica de Contribuição de melhoria Sim 

 Existência de lei específica de Operação urbana consorciada Sim 

 Existência de lei específica de Estudo de impacto de vizinhança Sim 

 Código de Posturas Sim 

 Plano Diretor - existência Não 

Orienta-se pelas regras previstas nas normas técnicas de acessibilidade 
(2) 

Não aplicável 

Contempla os instrumentos de planejamento municipal e urbano:  

Parcelamento do solo Não aplicável 

Zoneamento ou equivalente Não aplicável 

Código de obras  Não aplicável 

Contribuição de melhoria Não aplicável 

Operação urbana consorciada Não aplicável 

Existência de lei específica de Solo criado Não aplicável 

Estudo de impacto de vizinhança Não aplicável 

Código de Posturas Não aplicável 
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Zonas especiais de interesse social Não aplicável 

Outras zonas especiais Não aplicável 

Solo criado Não aplicável 

O município está revendo o Plano Diretor Não aplicável 

 O município está elaborando o Plano Diretor Não 

Figura 16: Instrumentos de Política Urbana 
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2009 

(2) Acessibilidade é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 
espaços, mobiliários, equipamento urbanos, edificações, serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com deficiência e mobilidade reduzida 

 

 

1.3.8 Recursos para Financiamento  

 

 Este item foi elaborado a partir das normativas do Planhab. 3 

O Sistema Nacional de Habitação está dividido em dois subsistemas: (1) 

Subsistema de Mercado e (2) Subsistema de Habitação de Interesse Social. A tese 

que sustenta a PNH é a de que é preciso combinar ações que ampliem o mercado 

privado em direção às classes médias que atualmente não encontram alternativas 

para sua moradia e ações de promoção pública que deem conta da população de 

rendas mais baixas, especialmente aquelas situadas no intervalo de zero a cinco 

salários mínimos. Dessa forma, espera-se evitar que as classes médias se 

apropriem dos recursos públicos (ou semi-públicos como é o caso do FGTS), como 

aconteceu durante os anos que antecederam a nova PNH. 

A necessidade de ampliação do mercado privado inspirou um projeto de lei 

proposto pelo Governo Federal e aprovado no Congresso Nacional, em 2004, de 

modo a dar confiança jurídica aos investidores na produção de imóveis. A Lei nº. 

10.391/ 2004 visa dar segurança a promotores, financiadores e compradores. 

Medidas complementares, tomadas pelo Ministério da Fazenda e Conselho 

Monetário Nacional, permitiram a desova de recursos da Caderneta de Poupança 

(SBPE – Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), que estavam retidos no 

Banco Central, ao mercado privado. 

                                                        
3 Este item foi elaborado a partir das normativas do Planhab, do site: http://www.cidades.gov.br/secretarias-

nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/produtos/produto-2/Capitulo% 206.pdf 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/produtos/produto-2/Capitulo%25
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/produtos/produto-2/Capitulo%25
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Estas medidas geraram uma grande elevação dos recursos privados e 

recursos públicos, como nos casos do FGTS, injetados na produção de moradias a 

partir de 2004. 

A Caixa Econômica Federal, principal agente financeiro das operações para o 

setor imobiliário e braço do governo na implantação da política habitacional, incutiu 

várias mudanças nos procedimentos de aprovação de projetos em 2005 não apenas 

para dar conta do aumento dos recursos destinados à habitação e ao saneamento 

como também devido à reorientação da aplicação de parte deles para as faixas de 

renda situadas abaixo de cinco salários mínimos, cujos resultados ainda estão 

aquém do esperado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

Figura 17: % de atendimentos habitacionais por faixa de renda 
Fonte: Caixa, 2006 

 
  

 A seguir será apresentada uma Tabela contendo uma síntese dos programas 

federais geridos pelo Ministério das Cidades – Quadro de Convenção – 

Necessidades Habitacionais. 
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NECESSIDADE 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
PROPONENTE 

 
FONTE 

 
 
 
Construção de 
Habitações 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social (FNHIS) 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) 

Carta de Crédito Associativo Pessoas físicas organizadas em entidade associativa. FGTS 

Apoio à Produção de Habitações Pessoa jurídica: empresa do ramo da construção civil. FGTS 

Pró-Moradia Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FGTS 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) Pessoa jurídica: empresa do ramo da construção civil. Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR) 

Programa Crédito Solidário Pessoas físicas organizadas em entidade associativa. Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) 

Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH Poder público, executivo municipal, estadual e DF e 
Associações Rurais. 

FNHIS 

 
 
Aquisição de Habitação 
Nova 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física FGTS 

Carta de Crédito Associativo Pessoas físicas organizadas em entidade associativa. FGTS 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) Pessoa física/ jurídica: proprietário de imóvel. FAR 

Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH Poder público, executivo municipal, estadual e DF e 
Associações Rurais. 

FNHIS 

 
Aquisição de Habitação 
Usada 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física FGTS 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) Pessoa física/ jurídica: proprietário de imóvel. FAR 

Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH Poder público, executivo municipal, estadual e DF e 
Associações Rurais. 

FNHIS 

Conclusão, Ampliação, 
Reforma ou Melhoria de 
Unidade Habitacional. 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 
Assentamentos Precários 

Poder público, executivo municipal, estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física FGTS 

Programa Crédito Solidário Pessoas físicas organizadas em entidade associativa. FDS 

Aquisição de Material 
de Construção 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 
Assentamentos Precários 

Poder público, executivo municipal, estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física FGTS 

Programa Crédito Solidário Pessoas físicas organizadas em entidade associativa. FDS 

Aquisição de Lote(s) 
Urbanizados(s) 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa Física FGTS 

Produção de Lotes 
Urbanizados 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Carta de Crédito Associativo Pessoas físicas organizadas em entidade associativa FGTS 

 
Requalificação de 
Imóveis Urbanos 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Carta de Crédito Associativo Pessoas físicas organizadas em entidade associativa FGTS 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR) Pessoa física/ jurídica: empresa do ramo da construção 
civil. 

FAR 

Apoio à Produção de Habitações Pessoa jurídica: empresa do ramo da construção  civil. FGTS 

 
Urbanização de 
Assentamentos 
Precários 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 
Assentamentos Precários 

Poder público, executivo municipal, estadual e DF FNHIS 

Intervenções em Favelas Poder público, executivo municipal, estadual e DF. OGU 

Pró-Moradia Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FGTS 
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Desenvolvimento 
Institucional 

Intervenções em Favelas Poder público, executivo municipal, estadual e DF. OGU 

Pró-Moradia Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FGTS 

Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de 
Interesse Social  

Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social – 
Modalidade Assistência Técnica 

Poder público, executivo municipal, estadual e DF. FNHIS 

Tabela 12 : Quadro de Convensão – Necessidades Habitacionais 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 
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1.3.8.1 Linhas de Atendimento e Programas Habitacionais a Nível Federal 

 

Atualmente o Ministério das Cidades é responsável por gerenciar onze 

programas habitacionais relacionados diretamente à moradia, que no presente 

relatório, assim como no Plano Nacional de Habitação, foram classificados em: 

 

A. Programas que respondem ao déficit habitacional; 

B. Programas que respondem à inadequação habitacional; 

C. Programas de assessoria técnica. 

 

Considerando as diversas realidades/necessidades habitacionais, bem como 

as condições de moradia dos indivíduos, muitas vezes faz-se necessário a 

utilização de mais de um programa, buscando sanar tanto as condições de 

habitabilidade quanto a ausência de moradias. 

Assim, todos os programas voltados à reposição de estoque, ao incremento 

do estoque de moradias e à necessidade de ampliação de moradias para dar conta 

do crescimento populacional, dizem respeito à produção e aquisição de novas 

moradias e podem ser agrupados como um conjunto. 

Já os programas que buscam qualificar o espaço construído, melhorar a 

habitabilidade da unidade e do ambiente urbano podem ser agrupados no conjunto 

relacionado à urbanização de assentamentos precários e de melhoria da 

habitabilidade. 

 

1.3.8.1.1 Programas do governo federal que respondem ao déficit habitacional 

 

Em relação aos programas que respondem ao déficit habitacional foram 

considerados aqueles que têm como objetivo, em uma das modalidades, a 

construção de unidades habitacionais, a aquisição de unidades habitacionais novas 

ou usadas, produção de lotes urbanizados e aquisição de material de construção 

vinculado a construção plena da moradia. A partir disso, os programas que buscam 

responder ao déficit são: 

 Carta de Crédito Individual (CCI), na maior parte de suas modalidades; 

 Carta de Crédito Associativo (CCA); 

 Apoio à Produção; 
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 Pró-moradia; 

 Programa de Subsídio à Habitação (PSH); 

 Ação de Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social; 

 Programa Crédito Solidário. 

 

Carta de Crédito Individual (CCI) na maior parte de suas modalidades 

 

O Programa Carta de Crédito Individual, criado pela Resolução 184/954, tem 

a destinação de recursos para produção de moradias e combate a inadequação 

habitacional através de financiamentos concedidos a pessoas físicas e possui 

atualmente seis modalidades. 

As modalidades estão divididas em três linhas de ações: aquisição de 

unidades e lotes existentes; construção e Intervenção de unidades existentes; e 

aquisição de material de construção. 

Relacionadas à aquisição de habitações e lotes existem as seguintes 

modalidades: 

 Aquisição de Unidades Habitacional Usada; 

 Aquisição de Lote Urbanizado. 

As modalidades voltadas à aquisição ou produção de novas habitações são: 

 Aquisição de Unidade Habitacional Nova; 

 Construção de Unidade Habitacional. 

Por fim, as relacionadas às intervenções das unidades existentes são: 

 Conclusão, Ampliação, Reforma ou Melhoria de Unidade Habitacional; 

 Aquisição de Material de Construção. 

 

O CCI é um programa voltado ao financiamento direto ao mutuário final, na 

forma de pessoa física. A procura pelo programa é realizada diretamente aos 

agentes financeiros previamente habilitados para operar os programas do FGTS. 

 Com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços, as 

contrapartidas dos mutuários sofrerão variações de acordo com as modalidades. 

Segundo informações do Ministério das Cidades relacionadas ao programa, para a 

modalidade de aquisição de imóveis novos o limite mínimo é de 5%. 

                                                        
4
 A legislação básica com suas resoluções e instruções normativas podem ser observadas na 

descrição do programa no site do Ministério das Cidades (http://www.cidades.gov.br). 
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São considerados custos diretos do programa: terreno, projetos, construção, 

materiais de construção, encargos na carência, seguro, despesas de legalização 

das unidades e remuneração pela operação financeira 5. 

Os limites de renda familiar mensal bruta, para o programa CCI, assim como 

outros programas, são definidos de maneira diferenciada entre as modalidades, 

como demonstra a tabela abaixo: 

 

MODALIDADE  

VALORES MÁXIMOS (em 
R$)  

Renda Familiar Bruta  

Aquisição de Unidade Habitacional Nova  3.900,00  

Construção de Unidade Habitacional  3.900,00  

Aquisição de Unidade Habitacional Usada  3.700,00  

Conclusão, Ampliação, Reforma ou Melhoria de Unidade 
Habitacional  

3.000,00  

Aquisição de Material de Construção  1.900,00  

Aquisição de Lote Urbanizado  1.900,00  
Tabela 13: Modalidades e renda 

Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 

Os limites operacionais do programa também possuem divisão por 

modalidades, descrevendo os valores quanto à venda/avaliação, investimento e 

renda familiar bruta. As tabelas abaixo descrevem tais valores: 

 

 
MODALIDADE 

VALORES MÁXIMOS (em R$)6 

Habitação Popular Habitação/Operações 
Especiais 

Venda 
Avaliação 

 
Investimento 

Venda 
Avaliação 

 
Investimento 

Aquisição de Unidade 
Habitacional Nova 

72.000,00 - de 
72.000,01 

a 
80.000,00 

- 

Construção de Unidade 
Habitacional 

- 72.000,00 - de 72.000,01 
a 80.000,00 

Aquisição de Unidade 
Habitacional Usada 

72.000,00 - - - 

Conclusão, ampliação, 
reforma ou melhoria de 
Unidade Habitacional. 

- 62.000,00(1) - - 

                                                        
5
 Os valores correspondentes dos custos diretos dos itens mencionados e suas especificações 

podem ser verificados nas legislações referentes ao programa e no Guia Básico dos Programas 
Habitacionais, elaborado pelo Ministério das Cidades. 
6
 Os dados referentes a valores foram retirados no site Ministério das Cidades, na página do 

programa. 
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Aquisição de Material de 
Construção 

- 62.000,00(2) - - 

Aquisição de Lote 
Urbanizado 

20.000,00 - - - 

(1) valor-limite da unidade habitacional no estado original, acrescido das benfeitorias a serem 
realizadas; 

(2) valor-limite, nos casos de construção; e da unidade habitacional no estado original acrescido 
das benfeitorias a serem realizadas, nos casos de conclusão, ampliação, reforma e melhoria. 

Tabela 14: Modalidade   
Fonte: Ministério das Cidades, 2007. 

  

 Entre os participantes, o Ministério das Cidades responde como Gestor da 

Aplicação, regulamentando o programa por meio de normas do Conselho Curador 

do FGTS, além de acompanhar e avaliar o programa. 

A Caixa Econômica Federal cumpre o papel de Agente Operador do FGTS. 

Os Agentes Financeiros devem “contratar operações de empréstimo com o Agente 

Operador e operações de financiamento com os beneficiários do programa”. 

Enfim, o programa caracteriza-se pelo financiamento individual à moradia 

com objetivo de reduzir o déficit habitacional da população com renda que varia 

entre R$ 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) e R$ 3.900,00 (três mil e 

novecentos reais), mediante concessão de recursos diretamente ao mutuário final, 

através do atendimento de balcão, cujos proponentes são avaliados pelo agente 

financeiro segundo sua capacidade de pagamento. 

 

Carta de Crédito Associativo (CCA) 

 

O Programa Carta de Crédito Associativo implantado de acordo com a 

resolução 239/96 tem como objetivo a destinação de recursos por meio de 

financiamentos concedidos a pessoas físicas de um mesmo grupo, podendo ser 

associações, sindicatos, cooperativas, e também disponível às Companhias de 

Habitação (COHAB) e ainda empresas do setor da construção civil. 

As modalidades da Carta de Crédito Associativo estão voltadas à produção e 

aquisição de moradias, produção de lotes urbanizados e aquisição e recuperação 

de unidades habitacionais. Suas modalidades são:  

 Aquisição de Unidades Habitacionais; 

 Construção de Unidades Habitacionais; 

 Reabilitação Urbana; 

 Produção de Lotes Urbanizados. 
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A primeira modalidade está voltada diretamente à aquisição de moradia, 

enquanto a segunda à aquisição ou à reforma da habitação. As demais são 

caracterizadas pela produção de unidades habitacionais. Com recursos do FGTS o 

público-alvo para o programa é definido a partir do limite de renda mensal, 

conforme a tabela abaixo: 

 

 
MODALIDADE 

VALORES MÁXIMOS (em R$) 

Renda Familiar Bruta 

Aquisição de Unidade Habitacional Nova 3.900,00 

Construção de Unidades Habitacionais 3.900,00 

Reabilitação Urbana 3.900,00 

Produção de Lotes Urbanizados 1.900,00 

Para Operações especiais a renda pode variar de R$ 3.900,00 até R$ 4.900,00 

Tabela 15: Modalidades e Renda 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 

Em relação à contrapartida, a modalidade Reabilitação Urbana possui valor 

diferenciado estando definido como valor mínimo 7,5% do valor de venda ou 

produção, enquanto as demais são de 5%. 

Assim como na Carta de Crédito Individual, o Ministério das Cidades 

responde como gestor do programa, a Caixa Econômica Federal como Operador 

do FGTS, os Agentes Financeiros são aqueles habilitados pelo programa e suas 

diretrizes. 

No entanto, está ainda envolvida a administração pública estadual ou 

municipal, direta ou indireta, como importante facilitador das questões legais e 

financeiras e as entidades organizadoras com papel essencial na formação dos 

beneficiários em grupos. Segundo os dados do Ministério das Cidades, cabe a tais 

agentes: 

 Administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal, direta ou 

indireta: o poder público não participa diretamente do programa. Sua 

participação, contudo, é desejável, para fins de redução de exigências 

construtivas, taxas e/ou emolumentos; 

 Entidade Organizadora do grupo Associativo: responsáveis pela formação e 

apresentação, ao agente financeiro, do grupo associativo; pelo cumprimento, 

em nome do grupo, das exigências necessárias à contratação das 
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operações de financiamento; e pela orientação dos beneficiários finais com 

relação aos seus direitos e obrigações decorrentes dos financiamentos 

contratados.  

Em relação aos limites referentes aos valores de avaliação e financiamento, 

são definidos atualmente segundo o Guia Básico dos Programas Habitacionais, de 

acordo com valores estipulados pelo Agente Financeiro, respeitando para os 

valores de financiamento os limites de renda e de avaliação do imóvel. 

 

 
MODALIDADE 

VALORES MÁXIMOS (em R$) 

Venda ou Avaliação 

Aquisição de Unidade Habitacional Nova 80.000,00 

Construção de Unidades Habitacionais 80.000,00 

Reabilitação Urbana 80.000,00 

Produção de Lotes Urbanizados 25.000,00 

Tabela 16: Modalidades e Valores de Venda ou Avaliação 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 

São definidas como diretrizes para elaboração dos projetos a serem 

incluídos na Carta de Crédito Associativo, previsão de unidades definidas para 

idosos e portadores de deficiência física ou de necessidades habitacionais de 

acordo com a legislação vigente, mulheres chefes de família, compatibilização com 

Planos Diretores, Estaduais ou Regionais quando existentes, atendimento às 

questões ambientais e priorizar, quando possível, a construção por meio de mutirão 

ou autoconstrução, assim como o uso de técnicas que racionalizem e diminuam o 

custo da construção da unidade. As condições de segurança, salubridade e 

qualidade da construção, através do uso das legislações existentes, o 

aproveitamento de características regionais, climáticas e culturais e a possibilidade 

de ampliação da unidade também são descritas como diretrizes. 

E por fim, a última diretriz definida pelo programa é o atendimento às 

diretrizes do PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade, da 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, principalmente, no 

que diz respeito à utilização de materiais de construção produzidos em 

conformidade com as normas técnicas e à contratação de empresas construtoras 

qualificadas. 
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Destinado à concessão de financiamentos a pessoas físicas, agrupadas em 

condomínios, sindicatos, cooperativas e associações; ou pessoas jurídicas voltadas 

à produção habitacional e, ainda, companhias de habitação e órgãos similares, uma 

das principais características do programa é que os contratos de financiamento são 

efetuados diretamente com o beneficiário final e, assim, as entidades 

organizadoras, ainda que promotores, não se responsabilizam pelo retorno dos 

valores do empréstimo e, portanto, não se endividam junto ao agente financeiro. 

 

Apoio à Produção 

 

Outro programa criado a partir dos recursos do FGTS e inserido na diretriz de 

apoio ao setor privado, o Apoio à Produção, foi criado pela Resolução Nº 238/96, 

objetivando a Produção de Habitações (modalidade única) pelo setor privado na 

promoção de geração de empregos, no qual o setor privado deveria, também, ser 

responsável por um percentual maior de recursos próprios.  

O perfil dos mutuários definidos para o programa, em relação à renda e os 

limites de empréstimo associados ao valor de avaliação e venda, foi revisto na 

Resolução nº 543 de 30 de outubro de 2007, que estabelece: 

 

3.1.1 Admitir-se-á a elevação da renda familiar mensal bruta, até R$ 
4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), nos casos de financiamentos 
vinculados a imóveis situados nos municípios integrantes das Regiões 
Metropolitanas dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, no Distrito 
Federal, nos municípios com população igual ou superior a quinhentos mil 
habitantes, nos municípios da Região Integrada do Distrito Federal e 
Entorno – RIDE e nas demais capitais estaduais, englobando, estas últimas, 
os municípios integrantes das respectivas regiões metropolitanas em 
situação de conurbação; 
5.1.1 Admitir-se-á a elevação do limite estabelecido no subitem 5.1, deste 
Anexo, até R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), nos casos de 
financiamentos vinculados a imóveis situados nos municípios integrantes 
das regiões metropolitanas dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e 
no Distrito Federal, ou até R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos casos de 
financiamentos vinculados a imóveis situados nos municípios com 
população igual ou superior a quinhentos mil habitantes, municípios da 
Região Integrada do Distrito Federal e Entorno – RIDE, e demais capitais 
estaduais, englobando, estas últimas, os municípios integrantes das 
respectivas regiões metropolitanas em situação de conturbação 
(RESOLUÇÃO, 543/2007). 

 

O máximo de carência em relação a obras está estipulado em 2 anos, 

enquanto a amortização em 15 anos. Os participantes envolvidos no programa são 
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Ministério das Cidades (Gestor), Caixa Econômica Federal (Operador do FGTS), 

Agentes Financeiros, Empresas da Construção Civil (Executor) e Beneficiários. 

Em relação aos agentes envolvidos, o Programa Apoio à Produção tem sua 

composição semelhante ao Programa Carta de Crédito Associativo, diferindo quanto 

ao Agente Promotor, que nesse caso é representado por pessoas jurídicas voltadas 

à produção habitacional. 

Em relação aos programas financiados com recursos do FGTS, o Apoio à 

Produção é o de menor relevância em termos de volume de contratações. O 

programa determina que 30% das unidades devem ser comercializadas 

previamente, mostrando que para se obter o financiamento o empresário deve ter 

capital próprio para iniciar o empreendimento. 

O financiamento do FGTS contribui para o andamento e a conclusão do 

empreendimento, mas não é a principal fonte de recursos. Outra possível causa para 

o pequeno desempenho do programa é o endividamento da empresa com a Caixa 

Econômica Federal no lugar do tomador final. Se as características do 

empreendimento forem semelhantes às características previstas pelo programa 

Carta de Crédito Associativo torna-se mais vantajoso para a empresa optar por este 

programa, sem correr o risco de endividamento. Portanto, vale a ressalva de que o 

único programa diretamente voltado para empresas de produção imobiliária não 

deslanchou, merecendo uma revisão de suas regras e objetivos. 

 

Pró-moradia 

 

Objetivando apoiar o poder público (estados, municípios, Distrito Federal e 

órgãos das administrações diretas e indiretas) no desenvolvimento de ações 

integradas e articuladas com outras políticas setoriais, foi criado, em 1995, pela 

resolução 178/95, o Programa Pró-Moradia, baseado nas diretrizes de 

descentralização e de ações integradas visando à melhoria de qualidade das 

habitações da população com renda familiar baixa, atualmente definida pelo 

programa como famílias com renda bruta de até R$1.050,00 (hum mil e cinquenta 

reais). 

Voltado ao financiamento de intervenções do setor público com recursos do 

FGTS, foi submetido  à contingenciamento em fins de 1997, como parte da política 

macroeconômica de redução/estabilização da dívida pública e da inflação. Desde 
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então, poucos contratos foram efetuados, demonstrando a baixa capacidade de 

endividamento dos municípios. 

O Pró-Moradia prevê três modalidades, possibilitando alternativas 

habitacionais e, dentre estas, a Urbanização e Regularização de Assentamentos 

Precários, modalidade relacionada à inadequação habitacional. No caso da 

modalidade voltada ao déficit, salienta-se a Produção de Conjuntos Habitacionais. 

Vale lembrar ainda que podem ser contratadas ações de Desenvolvimento 

Institucional. 

A Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários têm por objetivo 

realizar obras e serviços que resultem na adequação das condições de 

habitabilidade além das questões voltadas à salubridade e segurança. A modalidade 

Produção de Conjuntos Habitacionais ainda abrange a promoção de habitações 

adequadas e inseridas em áreas com condições de habitabilidade e legalmente 

deliberadas. 

A modalidade Desenvolvimento Institucional está destinada a propiciar o 

aumento da eficácia na gestão urbana e na implementação de políticas públicas no 

setor habitacional, mediante ações que promovam a capacitação técnica, jurídica, 

financeira e organizacional da administração pública. 

Os participantes envolvidos no programa são: Gestor (Ministério das 

Cidades); o operador do FGTS através da Caixa Econômica Federal; o Agente 

Financeiro, definido em regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional; 

os mutuários caracterizados por administração pública estadual, do Distrito Federal 

ou municipal, direta ou indireta; e os beneficiários finais. 

Cabe ao Agente Financeiro definir os valores referentes ao financiamento, 

através de análises de risco e avaliação da capacidade de pagamento, além dos 

trâmites legais definidos pelo próprio programa. 

Em relação ao limite de investimento para as modalidades Urbanização e 

Regularização de Assentamentos Precários e Produção de Conjuntos Habitacionais, 

os valores são definidos a partir de tipologias de municípios, conforme mostra tabela 

abaixo: 

 

Tipologia dos Municípios Limite de 
Investimento 

Integrantes da Região Metropolitana, aglomerado urbano dos 
Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

R$ 30.000,00 
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Integrantes da Região Metropolitana, aglomerado urbano ou sede de 
Capital Estadual. 

R$ 28.000,00 

Demais não enquadrados nas situações anteriores R$ 20.000,00 
Tabela 17: Município e Limites de Investimento 

Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 

Em relação à contrapartida para a modalidade Desenvolvimento Institucional 

deve ser exclusivamente financeira, limitada ao máximo de 7,5%, enquanto para as 

demais modalidades pode acontecer em forma de aplicações financeiras de outras 

fontes ou execução de itens que compõem o investimento, sendo no máximo de 5% 

do valor do investimento. 

Assim como no Programa Carta de Crédito Associativo, o Pró-Moradia define 

algumas diretrizes para elaboração de projetos a serem incluídos no programa, 

como por exemplo, o uso das diretrizes do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (PBQP-H), a reserva de unidades para idosos, portadores de 

deficiência física ou de necessidades habitacionais, mulheres chefes de família, 

compatibilização com Planos Diretores, Estaduais ou Regionais e de questões 

ambientais, entre outras. 

Para a modalidade Desenvolvimento Institucional são colocadas algumas 

especificidades, como: geoprocessamento, gestão de sistemas informatizados, 

planejamento e gestão urbana e habitacional, cadastro técnico, processamento de 

dados e outros. 

 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) 
 

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) é um 

programa regulamentado pela Lei n.º 10.998, de 28 de maio de 2003, e pelo Decreto 

n.º 5.247, de 19 de outubro de 2004, operado por instituições financeiras e agentes 

financeiros do SFH23. 

O principal objetivo é proporcionar o acesso à moradia adequada à população 

de baixa renda através de concessão de subsídios. O subsídio será concedido à 

população organizada em grupos por estados, municípios ou Distrito Federal, a 

população atendida pelo programa está caracterizada pelo limite de renda bruta 

familiar de até R$ 1.050,00 (hum mil e cinqüenta reais). 

O programa possui atualmente duas modalidades: Produção de Moradias e 

Aquisição de Moradias. Ambas as modalidades devem respeitar padrões mínimos 
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de habitabilidade e as legislações municipais e é permitido em seu investimento 

recursos para: 

 

Projetos de engenharia, serviços preliminares, terreno, infra-estrutura 
(abastecimento de água e esgotamento sanitário, rede de energia elétrica 
ou iluminação pública, sistema de drenagem, pavimentação de passeios e 
das vias de acesso e internas da área e obras de proteção, contenção e 
estabilização do solo), habitação, equipamentos comunitários públicos 
(bens públicos voltados à saúde, educação, segurança, desporto, lazer, 
convivência comunitária, assistência à infância e ao idoso ou geração de 
trabalho e renda das famílias beneficiadas) e trabalho social (mobilização, 
assistência e participação dos beneficiários do projeto.(MINISTÉRIO DAS 
CIDADES, 2008, 2009, p. 33) 

 

A partir da legislação e os principais requisitos definidos para o programa, 

foram determinados valores limites por modalidade e tipologia de município, 

conforme tabela abaixo: 

 

 
 

Modalidade 

Limites Operacionais (por família) 

Municípios integrantes de regiões 
metropolitanas 

Demais 
Municípios 

Produção de 
Moradias 

R$ 8.000,00  
R$ 6.000,00 R$ 10.000,00* 

Aquisição de 
Moradias 

R$ 28.000,00  
R$ 20.000,00 R$ 30.000,00* 

* Limites válidos apenas para os municípios integrantes das regiões metropolitanas de 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

Tabela 18: Programa de Subsídio à Habitação (PSH) 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 

 

Ação de Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social 

 

O programa de Ação de Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social 

objetiva apoiar estados, Distrito Federal e municípios possibilitando com isso ações 

que viabilizem o acesso à moradia, urbana ou rural, de famílias de baixa renda, 

caracterizadas por renda mensal limite de R$ 1.050,00 (hum mil e cinqüenta reais).  

As modalidades do programa estão divididas em três: Produção ou Aquisição 

de Unidades Habitacionais, Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados, e 

Requalificação de Imóveis, seja na aquisição de terrenos ou edificações 

habitacionais ou realização de obras e serviços para modificação de uso e ocupação 

de imóveis para fins habitacionais.  
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Assim como o Programa Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

de Assentamentos Precários são utilizados os recursos do FNHIS e repassados aos 

estados, Distrito Federal, municípios ou órgãos administrados de forma direta ou 

indireta.  

O valor da contrapartida é calculado de acordo com os percentuais definidos 

pelo Ministério das Cidades, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente no 

momento da assinatura do contrato e baseado no Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal. 

Os principais envolvidos no programa são: o Ministério das Cidades, no papel 

de gestor e Concedente, tendo como atividades gestão, coordenação, 

acompanhamento entre outras; a Caixa Econômica Federal, como Prestadora de 

Serviços, analisando documentação, celebrando contratos e outras atividades 

referentes à função determinada; o Proponente trabalha como Agente Executor, seja 

na forma direta ou indireta de administração pública estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, elaborando proposta de intervenção de acordo com a demanda e 

necessidades sociais, estimulando a participação entre outros; e por fim as famílias 

caracterizadas por renda mensal de até R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) 

residentes em áreas urbanas ou rurais, como Beneficiários, cabendo a estes 

fornecer dados cadastrais e socioeconômicos, participar das etapas do projeto, e a 

manutenção da obra executada. 

A modalidade Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais objetiva a 

intervenção ou produção de moradias em áreas dotadas de via pública e condições 

adequadas de infraestrutura, com abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

energia elétrica. A composição do investimento para a modalidade permite: projetos; 

serviços preliminares; terraplanagem; terreno; habitação (aquisição ou produção); 

abastecimento de água; pavimentação e obras viárias; esgotamento sanitário; 

energia elétrica/iluminação pública; drenagem pluvial; proteção, contenção e 

estabilização do solo; equipamentos comunitários; trabalho social; mão-de-obra das 

famílias beneficiadas; e assistência técnica. 

A modalidade Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados também é 

caracterizada por produção ou aquisição, neste caso de terra com infraestrutura, isto 

é, parcelas legalmente definidas de uma área, em conformidade com as diretrizes de 

planejamento urbano municipal. Assim como a modalidade Produção ou Aquisição 
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de Unidades Habitacionais a área que receberá o programa deve estar dotada de 

infraestrutura básica e vias internas, além do acesso por via pública. 

É permitido para compor o investimento os seguintes itens: projetos; serviços 

preliminares; terraplanagem; terreno; abastecimento de água; pavimentação e obras 

viárias; esgotamento sanitário; energia elétrica/iluminação pública; e drenagem 

pluvial. 

O programa tem ainda a modalidade Requalificação de Imóveis caracterizada 

por ações voltadas a intervenções que possibilitem o uso habitacional adequado do 

imóvel, seja por obras e serviços, mudança de uso, e ainda reparcelamento ou 

reconstrução de terrenos ou imóveis para uso habitacional. 

O valor do investimento pode ser composto a partir de: obras e serviços; 

trabalho social; mão-de-obra das famílias beneficiadas; e assistência técnica. Assim 

como para o programa Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 

Assentamentos Precários, alguns dos itens que compõem o investimento possuem 

limites de repasse7. 

Os limites operacionais definidos pelo programa usam como base o tamanho 

dos municípios, como pode ser observado na tabela abaixo: 

 

Modalidade  Limites operacionais (por família) 

Municípios com população igual 
ou superior a 100.000 hab. 

Demais 
Municípios 

Produção ou Aquisição de 
Unidades Habitacionais 

R$ 23.000,00 R$ 18.000,00** 

Produção ou Aquisição de 
Lotes Urbanizados 

R$ 9.000,00 R$ 7.000,00 

Requalificação de Imóveis R$ 9.000,00 R$ 7.000,00 

*Sedes de capital estadual ou integrantes de região metropolitana ou equivalente; 
** Para unidades habitacionais verticais, existe um acréscimo de 20% no valor. 

Tabela 19: Ação de Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social 

Fonte: Ministério das Cidades, outubro de 2007. Elaboração Via Pública. 
 

Por fim, o programa apresenta alternativas de apoio aos estados, Distrito 

Federal e municípios para construção ou aquisição de unidades habitacionais; 

produção ou aquisição de lotes urbanizados; requalificação de imóveis existentes. É 

implantado por meio de repasse de recursos do FNHIS para os entes federados, que 

devem aportar contrapartida constituída de recursos financeiros, bens ou serviços. 

                                                        
7
 Os limites de repasse do valor de Investimento para as diferentes modalidades do Programa devem 

ser verificados no site do Ministério das Cidades (Guia Básicos dos Programas Habitacionais) 
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Programa Crédito Solidário 

 

Operado com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS, criado 

pelo Conselho Curador, conforme Resolução 93/2004 e regulamentado pelo 

Ministério das Cidades nas disposições da Instrução Normativa Nº 39 de 28 de 

dezembro de 2005 e suas posteriores alterações, o programa tem como escopo 

principal possibilitar a população de baixa renda, organizada em forma de 

associação ou cooperativa, ter acesso a um financiamento que possibilita através de 

construção, conclusão ou reforma atender suas necessidades habitacionais. 

O Crédito Solidário está dividido em quatro modalidades, sendo: Aquisição de 

Material de Construção; Construção em Terreno Próprio; e Conclusão, Ampliação e 

Reforma da Unidade Habitacional. 

São participantes do programa o Ministério das Cidades no papel de Gestor, a 

Caixa Econômica Federal como Agente Operador, os Agentes Financeiros, a 

Administração Pública direta ou indireta desempenhando o papel de Fomentador e 

Facilitador, as Cooperativas e Associações como Proponentes, e os Beneficiários 

Finais. 

Os limites de renda que definem os Beneficiários, assim como os outros 

programas, diferem nos casos de municípios integrantes de regiões metropolitanas, 

e ainda no caso do Crédito Solidário, na porcentagem do grupo associativo, assim 

os limites são: 

 Renda bruta mensal de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais); 

 Renda bruta mensal de R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais), 

nos seguintes casos: 

 35% de composição do grupo associativo, no caso de propostas 

apresentadas em municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

capitais estaduais; ou 

 20% de composição do grupo associativo, no caso de propostas 

apresentadas nos demais municípios ou em áreas rurais. 

O valor de investimento é composto por custos diretos e indiretos. São 

considerados custos diretos o terreno, o projeto, a construção e o material de 

construção, enquanto o seguro e as despesas de regularização e constituição de 

crédito correspondem aos custos indiretos. O valor da contrapartida tem limite de 5% 

do valor do investimento. 
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Assim como o limite de renda, o valor do financiamento é definido com base 

na localidade e tamanho do município em que a unidade habitacional está inserida, 

ainda, nesse caso, os valores diferem para a modalidade Aquisição de Material de 

Construção, como pode ser observado na tabela: 

 

 
Modalidades 
Operacionais 

Valores em reais (R$) 

Municípios 
com até 50 

mil 
habitantes e 

Áreas 
Rurais 

Municípios 
com 

população 
superior a 

50 mil 
habitantes 

Municípios 
integrantes de 

Regiões 
Metropolitanas 

Distrito Federal e 
municípios 

integrantes das 
Regiões 

Metropolitanas das 
Cidades do Rio de 
Janeiro, São Paulo, 
Campinas, Baixada 

Santista e Belo 
Horizonte 

Aquisição de 
Material de 
Construção 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

Demais 
Modalidades 

7.500,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 

Tabela 20: Programa Crédito Solidário 

Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 
 

1.3.8.1.2 Programas do Governo Federal que respondem à inadequação 

habitacional 

 

Os programas desenvolvidos a seguir foram agrupados a partir de diretrizes 

e ações que buscam responder as questões da inadequação habitacional, seja na 

forma de regularização fundiária e urbanística de assentamentos, como na 

aquisição de materiais de construção para reforma, ampliação ou melhoria, ou 

ainda adequação da moradia. São programas que buscam atender a inadequação: 

 Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos 

Precários; 

 Habitar Brasil/BID; 

 Crédito Solidário; 

 Carta de Crédito Individual; 

 Pró-moradia. 
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Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos 

Precários 

 

O principal objetivo do programa está voltado à promoção de regularização e 

execução de operações que garantam a segurança, salubridade e habitabilidade da 

população localizada em assentamentos precários, através de obras de 

urbanização que permitam viabilizar condições adequadas para moradia. 

Segundo o Guia Básico dos Programas Habitacionais, o programa deve 

atender as seguintes necessidades: “Promover urbanização de assentamentos 

humanos precários, com a execução de intervenções necessárias à segurança, 

salubridade e habitabilidade da população localizada em área inadequada à 

moradia, visando a sua permanência ou realocação”. 

O Programa Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 

Assentamentos Precários, antigo Programa Morar Melhor, possui atualmente 

apenas uma modalidade: Urbanização de Assentamentos Precários. 

Compõem os investimentos do programa os seguintes itens: projetos; 

serviços preliminares; terraplanagem; terreno; regularização fundiária; habitação 

(aquisição, edificação, recuperação ou melhoria de unidades habitacionais); 

instalações hidráulico-sanitárias; indenização de benfeitorias, alojamentos 

provisório/despesas de aluguel; abastecimento de água; pavimentação e obras 

viárias; energia elétrica/iluminação pública; esgotamento sanitário; drenagem 

pluvial; proteção, contenção e estabilização do solo; recuperação ambiental; 

resíduos sólidos; equipamentos comunitários; trabalho social; mão-de-obra das 

famílias beneficiadas (nos casos de obras executadas em regime de mutirão ou 

autoconstrução); e assistência técnica. 

Alguns dos investimentos citados compõem o investimento na forma de 

contrapartida, são os casos da indenização de benfeitorias e o alojamento 

provisório. No caso dos serviços preliminares existe um limite de 4% dos recursos 

da União e para trabalho social o limite estipulado em 20%. Os serviços de 

regularização fundiária, habitação e instalações hidráulico-sanitárias deverão 

compor juntos, o equivalente a no mínimo 30% do valor do investimento. 

Os recursos utilizados para o programa são provenientes do Orçamento 

Geral da União, da União Orçamentária do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS), repassados aos estados, DF, municípios ou órgãos das 



 

 

 71 

respectivas administrações diretas ou indiretas. Os receptores dos recursos devem 

ancorar com o recurso do OGU uma contrapartida que poderá ser financeira, bens 

ou serviços financeiramente mensuráveis e suscetíveis a composição do 

investimento. 

São participantes dos programas: o Ministério das Cidades, no papel de 

Gestor e Concedente; a Caixa Econômica Federal, como Prestadora de Serviços, a 

administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal na forma direta ou 

indireta tem o função de Proponente e Executor; e as famílias com renda mensal de 

até R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), residentes nos assentamentos 

precários objetos do programa, como Beneficiários. 

A Resolução N°.13, de 15 de outubro de 2007 do Conselho Curador do 

FGTS é a legislação básica do programa, além dos Manuais Específicos e da 

Instrução Normativa N°. 50 de 30 de outubro de 2007. 

Enfim, este programa apresenta alternativas de apoio aos estados, Distrito 

Federal e municípios através da urbanização e regularização de assentamentos 

precários, além de orientar suas aplicações. É implementado por meio de repasse 

de recursos do FNHIS para os entes federados, que devem aportar contrapartida 

constituída de recursos financeiros, bens ou serviços. 

 

Habitar Brasil BID – HBB 

 

O objetivo do programa Habitar Brasil/BID (HBB) está voltado ao 

fortalecimento institucional dos municípios, execução de obras e serviços de 

infraestrutura e intervenções sociais e ambientais. Para cumprir o objetivo do 

programa foram criados dois subprogramas: Desenvolvimento Institucional (DI) e 

Urbanização de Assentamentos Subnormais. O público alvo do programa são as 

famílias com renda de até três salários mínimos. 

O Subprograma de Desenvolvimento Institucional tem como escopo permitir 

ao município o fortalecimento da capacidade de atuação na melhoria das condições 

habitacionais da população de baixa renda, enquanto o Subprograma de 

Urbanização de Assentamentos Subnormais está voltado a obras e serviços de 

regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários, além do 

desenvolvimento comunitário da população local. 
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 Deriva, originalmente, do programa Habitar Brasil, implementado durante o 

governo Itamar Franco (1992-1995), cuja fonte de recursos era exclusivamente o 

OGU, via arrecadação de IPMF. A partir da assinatura do contrato de empréstimo 

internacional Brasil/BID, de nº. 1126 OC/BR, firmado entre a União e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 13 de setembro de 1999, houve uma 

readequação do programa para o seu formato atual. 

A composição dos recursos acontece da seguinte forma: 40% vêm do OGU, 

60% do Banco Interamericano de Desenvolvimento e há a contrapartida dos 

estados, municípios e Distrito Federal, variando de 2% a 5%, calculada sobre o 

valor total dos investimentos. Ou seja, os 100% da parcela proveniente da esfera 

federal representam entre 98% e 95% do investimento total de cada 

empreendimento, variando de acordo com o nível de contrapartida dos estados, 

municípios e Distrito Federal. 

Os participantes envolvidos no programa são: o Ministério das Cidades, no 

papel de Gestor; a Caixa Econômica Federal, como Agente Operador; os 

municípios, Distrito Federal e Estados, são presentes como Proponente e Agente 

Executor; e por fim a entidade Representativa dos Beneficiários (ER), cumprindo o 

papel de representante dos Beneficiários na forma de organizações comunitárias. 

Os limites de valores a serem financiados foram determinados de acordo 

com o número de habitantes do município e os valores dos custos são definidos a 

partir do tipo de execução, conforme tabelas abaixo: 

 

 

 

 

Tabela 21: Limites dos Valores de Financiamento para Ações de Desenvolvimento Institucional 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

 
 

Custo do projeto integrado R$ 9.000.000,00 

Custo de Urbanização por família R$ 8.000,00 

Custo de Unidade Habitacional Básica (UHB) por 
família 

R$ 8.000,00 

Custo do Módulo hidráulico por família R$ 1.500,00 

Custo de Melhorias Habitacionais por família R$ 1.500,00 

Custo de Obras Especiais 25% do custo total do Projeto 

Trabalho por Participação Comunitária Repasse limitado a R$ 320,00 por 
família 

Tabela 22: Limites de Custos de Projetos Integrados de Urbanização de Assentamentos Subnormais 
Fonte: Ministério das Cidades, dez/2007. 

População do Município (IBGE, 1996) Valor Máximo (R$) 

Até 250 mil 1.000.000,00 

De 250 mil a 1 milhão 2.000.000,00 

Mais de 1 milhão 3.000.000,00 
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Enfim, o Habitar Brasil/BID (HBB) tem como objetivo contribuir para elevar a 

qualidade de vida das famílias de baixa renda, predominantemente na faixa de até 

(03) três salários mínimos, que residam em aglomerados subnormais localizados em 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e capitais de estados. Procura 

fortalecer as condições administrativas e institucionais dos municípios para dotá-los 

de maior capacidade de atuação no controle e recuperação desses núcleos e na 

adoção de medidas para evitar novas ocorrências. 

 

Assessoria Técnica 

 

Os programas aqui listados dizem respeito à assessoria técnica para 

regularização fundiária e assistência técnica para o projeto e a construção de 

moradias. 

 

Programa Nacional de Apoio à Regularização Fundiária Sustentável – Papel 

Passado 

 

Embora alguns municípios já viessem em âmbito local, desde a década de 

1980, buscando instrumentos legais alternativos para a regularização fundiária em 

favelas e loteamentos clandestinos e/ou irregulares, essa política só passa a existir 

no âmbito federal a partir de 2003. 

Criado pelo Ministério das Cidades, naquele ano, o Programa Nacional de 

Apoio à Regularização Fundiária Sustentável - Papel Passado representa, pela 

primeira vez no país, uma política federal de regularização fundiária de áreas 

urbanas, coordenado pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos (SNPU). 

A ação federal se dá por meio de três principais linhas de ação: (a) apoio 

financeiro às ações de regularização; (b) atuação na remoção de obstáculos 

jurídicos e legais (obstáculos impostos tanto pela legislação em vigor, quanto 

associados aos processos e procedimentos administrativos e judiciais); e (c) apoio à 

autonomia e capacitação das equipes municipais e das comunidades locais no 

processo de regularização. 

O programa conta com recursos provenientes do OGU e ainda com a 

disponibilização de terras públicas federais, beneficiando a população de baixa 

renda residente em favelas, loteamentos e conjuntos habitacionais irregulares e 
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apoiando a realização de programas de regularização fundiária sustentável nos 

estados, municípios e Distrito Federal. 

Em 2004, foram contratados pela SNPU R$ 4,9 milhões para apoiar ações de 

regularização fundiária em 126 assentamentos de 49 municípios em 17 estados. 

 

Assistência Técnica 

 

A assistência técnica de profissionais da arquitetura e engenharia aos 

serviços de habitação de interesse social, prevista no Estatuto da Cidade, está no 

Projeto de Lei nº. 6.981 de 2006, apresentado pelo deputado federal Zezéu Ribeiro a 

partir de seminários realizados sobre o tema em vários estados brasileiros. A partir 

da necessidade de assegurar às famílias de baixa renda a assistência técnica 

pública e gratuita para o projeto e a construção de moradias, a lei significa uma 

afirmação da função social do arquiteto e um passo na luta pelo direito à moradia, na 

medida em que pretende otimizar e qualificar as construções, compreendendo o 

direito à assistência técnica como subsidiário do direito da habitação. 

O projeto define que todos os programas habitacionais financiados ou 

subsidiados por recursos da União ou por recursos gerenciados por ente público 

vinculado ao Governo Federal devam incluir os serviços de assistência previstos na 

lei, atentando para o FNHIS. 

As famílias com renda mensal de até (03) três salários mínimos, residentes 

em áreas rurais ou urbanas, serão as principais beneficiadas. Em âmbito municipal, 

existem leis semelhantes vigorando em cidades como Porto Alegre, São Paulo, 

Vitória e Belo Horizonte. 

A tabela abaixo sintetiza os programas federais geridos pelo Ministério das 

Cidades. 

 

Objetivo Programa Modalidade Limite de 
renda 

Fontes 
Recursos 

Urbanização Apoio à Melhorias da Habitabilidade de 
Assentamentos Precários 

Urbanização de Assentamentos 
Precários 

R$ 1.050,00 FNHIS 

Produção e 
Aquisição de UH 

Ação de Apoio à Provisão Habitacional 
de Interesse Social 

Produção ou aquisição de Lotes 
Urbanizados 

R$ 1.050,00 FNHIS 

Produção e 
Aquisição de 
Lote 

Ação de Apoio à Provisão Habitacional 
de Interesse Social 

Produção ou aquisição de Lotes 
Urbanizados 

R$ 1.050,00 FNHIS 

Aquisição e 
Melhoria de UH 

Ação de Apoio à Provisão Habitacional 
de Interesse Social 

Requalificação de Imóveis R$ 1.050,00 FNHIS 

Legislação Ação de apoio à Elaboração de Planos 
Hab. De Interesse Social 

Elaboração ou revisão do PMHIS - FNHIS 

DI Programa Habitar Brasil BID _ HBB Desenvolvimento Institucional 3 salários FNHIS 
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mínimos 

Urbanização Programa Habitar Brasil BID _ HBB Urbanização de Assentamentos 
Subnormais 

3 salários 
mínimos 

FNHIS 

Produção de UH Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social 

Produção de Moradias R$ 1.050,00 FNHIS 

Aquisição de UH Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social 

Aquisição de Moradias R$ 1.050,00 FNHIS 

Aquisição de UH Carta de Crédito Individual Aquisição de Unidade 
Habitacional Usada 

R$ 3.700,00 FGTS 

Aquisição de 
Lote 

Carta de Crédito Individual Aquisição de Lote Urbanizado R$ 1.900,00 FGTS 

Aquisição de UH Carta de Crédito Individual Aquisição de Unidade 
Habitacional Nova 

R$ 3.900,00 FGTS 

Produção de UH Carta de Crédito Individual Construção de Unidade 
Habitacional  

R$ 3.900,00 FGTS 

Melhoria de UH Carta de Crédito Individual Conclusão, Ampliação, Reforma 
ou Melhoria de Unidade 
Habitacional  

R$ 3.000,00 FGTS 

Melhoria de UH Carta de Crédito Individual Aquisição de Material de 
Construção 

R$ 1.900,00 FGTS 

Aquisição de 
Melhoria de UH 

Carta de Crédito Associativo Aquisição de Unidades 
Habitacionais 

R$ 3.900,00 FGTS 

Aquisição e 
Melhoria de UH 

Carta de Crédito Associativo Reabilitação Urbana R$ 3.900,00 FGTS 

Construção de 
UH 

Carta de Crédito Associativo Construção de Unidades 
Habitacionais 

R$ 3.900,00 FGTS 

Produção de 
Lotes 

Carta de Crédito Associativo Produção de Lotes Urbanizados R$ 1.900,00 FGTS 

Produção de UH Apoio à Produção Produção de Habitações R$ 3.900 a 
R$ 4.900 

FGTS 

Urbanização Pró-Moradia Urbanização e regularização de 
Ass. Precários 

3 salários 
mínimos 

FGTS 

Produção de UH Pró-Moradia Produção de Conjuntos 
Habitacionais 

3 salários 
mínimos 

FGTS 

DI Pró-Moradia Desenvolvimento Institucional 3 salários 
mínimos 

FGTS 

Aquisição de UH Programa de Arrendamento 
Residencial 

Aquisição de Unidades R$ 1.800 a 
R$ 2.400 

FAR 

Melhoria  de UH Crédito Solidário Aquisição de Material de 
Construção 

R$ 1.050 a 
R$ 1.750 

FDS 

Produção de UH Crédito Solidário Construção em Terreno próprio R$ 1.050 a 
R$ 1.750 

FDS 

Melhoria de UH Crédito Solidário Conclusão, Ampliação e reforma 
da Unidade 

R$ 1.050 a 
R$ 1.750 

FDS 

Tabela 23: Síntese dos programas Federais geridos pelo Ministério das Cidades 
Fonte: Ministério das Cidades. Elaboração Via Pública, dez/2007; (Planhab) 

 
 

1.3.8.2 Linhas de atendimento e programas habitacionais a nível estadual 

 

No Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Assistência Social, 

Trabalho e Habitação (SST) compreende a Diretoria de Habitação – DIHA e a 

Gerência de Política Habitacional – GEHAB, que desenvolvem o Programa Estadual 

de Promoção de Assentamentos Humanos e Moradias Populares que abrange os 

seguintes programas:  

 

 Projeto Condomínio: para construção de condomínios de edifícios de 02 

(dois) e 04 (quatro) pavimentos ou casas, para famílias com renda mensal a 
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partir de 2 SM e com recursos da COHAB-SC; FGTS; poupança; e entidades 

financeiras;  

 Programa Nova Casa: PSH, que utiliza projeto próprio ou da Cohab (casas 

com 30,0; 36,0 ou 42,34m² em Alvenaria/ Mista ou Madeira/ Mista);  

  Projeto Kit Casa de Madeira: beneficiado pela Lei n.º 13.917/ 2006 que 

dispõe que a madeira apreendida no Estado de SC será destinada à 

Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB, que a 

utilizará nas construções de casas populares. 

 

1.3.8.2.1 COHAB 

 

Com a finalidade de enfrentar o problema habitacional no Brasil, foram 

criadas as Companhias de Habitação Popular – COHABs em 1964, como integrante 

do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, apresentando uma estrutura que tinha 

como base o Banco Nacional da Habitação, o BNH (órgão gestor que operava 

regionalmente através do que se convencionou chamar Agentes Financeiros e 

Promotores). 

A Lei Federal N.º 4.830, de 21 de agosto de 1.964, criou as COHABs e 

Órgãos Assemelhados, definindo sua ação como "reservada aos Estados e 

Municípios com a assistência de Órgãos Federais", com a função de promover "a 

elaboração de planos diretores, projetos e orçamentos para a solução de seus 

problemas habitacionais". 

Com a promulgação da lei, as COHABs surgiram e logo começaram a operar. 

Até os anos 70, o SFH apresentou um grande crescimento, com a instalação de 

companhias de habitação nos Estados e em Municípios de maior densidade 

populacional. 

A partir da década de 80, o agravamento da crise econômico-financeira do 

Brasil provocou reflexos negativos no Sistema Financeiro da Habitação 

comprometendo e reduzindo significativamente seu desempenho. Em decorrência, a 

arrecadação do FGTS também foi reduzida. 

 

1.3.9 Marcos Regulatórios Legais  
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As medidas tomadas em relação à habitação de interesse social, assim como 

todas as questões de cunho urbanístico, têm embasamento na legislação vigente 

em nível federal, estadual e municipal. 

 

1.3.9.1 Marcos Regulatórios Federais 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 - Conforme o Art. 5º, 

incisos XXII e XXIII da Constituição Federal, o direito de propriedade é garantido 

dentre os direitos fundamentais. Importante pensar que junto à propriedade, está 

sua função social. Através da Emenda Constitucional 26, foi incluído o direito à 

moradia como direito social fundamental, harmônico ao princípio da dignidade 

humana, inserto no inciso III do art. 1º do estatuto Fundamental. Na Constituição 

federal de 1988, a questão da Política Urbana aparece no Título VII “Da ordem 

Econômica e Financeira”, Capítulo II “Da Política Urbana” e abrange dois artigos. O 

primeiro (Art. 182) trata dos objetivos da política de desenvolvimento urbano sendo 

esses “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes” 

 

 Política Nacional de Habitação - Lei nº 11.124 de 16 de junho de 2005 - O 

Governo Federal, desde 2005, iniciou um processo de aperfeiçoamento e 

sistematização na área de habitação, quando dispôs, pela Lei nº 11.124, de 16 de 

junho de 2007, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), que 

prevê a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e 

institui o Conselho Gestor do FNHIS. Conforme o art. 2º da mesma Lei, o SNHIS 

objetiva permitir o acesso a terra urbanizada e à habitação digna e sustentável para 

a população de menor renda, dispondo, para isso, investimentos e subsídios para a 

implementação de políticas e programas habitacionais, consequentemente, podendo 

se articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação de instituições e órgãos 

que desempenham funções no setor da habitação. 

Para o funcionamento do SNHIS, o Conselho Gestor é responsável pela 

administração do FNHIS e deve regular o repasse de recursos de acordo com os 

princípios e as diretrizes estabelecidas no art. 4º. Os estados, distritos e municípios, 

para pleitear recursos federais com foco na área de habitação de interesse social, 

devem firmar o Termo de Adesão ao SNHIS, submetendo-se às normas do mesmo, 



 

 

 78 

criando um Fundo Habitacional de Interesse Social, um Conselho Gestor do Fundo 

Habitacional de Interesse Social e elaborando um Plano Municipal de Habitação de 

Interesse social (PMHIS), além do relatório de gestão para controle do Governo 

Federal. 

 

 Parcelamento do Solo –– Lei 6766/79 (modificada pela Lei nº 9.785/99), 

Define-se o parcelamento do solo para fins urbanos de acordo com a Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, como o art. 1º da mesma lei o estabelece. 

Conforme o art. 2º, o parcelamento do solo pode ser feito de duas maneiras: como 

loteamento, que, além da divisão em lotes, inclui a feitura de novas vias de 

circulação ou modificação das já existentes; ou como desmembramento, que, na 

divisão em lotes, aproveita a malha viária já existente, sem construção de novas vias 

de circulação. Ainda no mesmo artigo, estabelece-se o conceito de lote como 

“terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões atendam aos índices 

urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se 

situe”. Nesta Lei, dá-se ênfase a áreas de interesse social, como no § 6º do art. 2º, 

que disserta sobre a infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas 

habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS), ou como no inciso 

II do art. 4º, que excetua a urbanização de interesse especial da regra geral da área 

mínima dos lotes em um parcelamento. Entretanto, não acrescenta itens à 

infraestrutura básica dos parcelamentos em ZHIS, em relação ao que se estabelece 

para qualquer outro parcelamento de solo. 

 

 Estatuto da Cidade – Lei 10.257/01 - Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257 de 

10 de julho de 2001.  

Como previsto na Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, instituído pela 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta o art. 182 e o art. 183 da própria 

Constituição, estabelecendo as diretrizes gerais da política de desenvolvimento 

urbano, que visam ao interesse social, propondo a regulação da propriedade urbana 

em prol do bem coletivo, da segurança e do bem estar dos cidadãos além de manter 

o equilíbrio ambiental. As diretrizes dispostas pelo Estatuto circulam, basicamente, 

entre o direito à cidade sustentável, entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para a presente e as futuras gerações; a 
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gestão democrática, com a participação da população e de representantes de 

diversos segmentos da sociedade; a proteção, preservação e recuperação do meio 

ambiente natural e construído; e a regularização fundiária e urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda, consideradas a situação socioeconômica 

da população e as normas ambientais. O Estatuto cria, ainda, no art. 4º, uma série 

de instrumentos para que o Governo Municipal possa cumprir as diretrizes por ele 

propostas. Dentre esses instrumentos, ressalta-se o Plano Diretor, que deve 

direcionar e regulamentar as políticas urbanas no âmbito municipal. 

 

 Código Florestal – Lei 4771/65 – Meio Ambiente – Código Florestal Lei 

nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 e Resolução do CONAMA nº 369 de 28 de 

março de 2006. A partir da Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, institui-se o 

Código Florestal Nacional, que tem influência direta na política habitacional por 

estabelecer limitações quanto à relação dos habitantes com as florestas e demais 

formas de vegetação, criando áreas de preservação permanente. Estabelece-se que 

a vegetação do país é de importância pública, portanto bem natural e essencial a 

todos, regularizando, assim, a relação de projetos urbanos e rurais São 

consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP) as florestas e demais 

formas de vegetação que têm grande influência na sustentabilidade do meio 

ambiente em que se encontram, como as vegetações próximas aos rios ou outros 

cursos de água, as presentes em terrenos inclinados, como morros, montanhas e 

colinas, as que mantenham a fauna e flora biodiversidade e a proteção do solo, e 

vegetações que sustentem dunas, mangues, restingas, ou qualquer outro tipo de 

biodiversidade. Excetuam-se dos limites desta lei, podendo ser aprovado pelo poder 

público, os casos de utilidade pública ou de interesse social, quando inexistirem 

alternativas. Os casos de utilidade pública são obras essenciais de infraestrutura, 

atividades de segurança nacional e quaisquer outros projetos feitos ou aprovados 

pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Já os casos de interesse 

social compreendem atividades de proteção da fauna e flora nativa, atividades de 

manejo agroflorestal sustentável em pequenas propriedades rurais que não afetem a 

vegetação nativa e outras resoluções feitas ou aprovadas pelo CONAMA. Não se 

destaca, nesta lei, portanto, exceções específicas do âmbito urbano, ficando estas a 

cargo do CONAMA. Foi definida a Resolução nº 369, de 28 de março de 2006, pelo 

CONAMA, que trata das exceções permitidas aos órgãos ambientais competentes 
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para a autorização de intervenção ou supressão de florestas e demais formas de 

vegetações nas APP. O art. 1º dispõe que “Esta Resolução define os casos 

excepcionais em que o órgão ambiental competente pode autorizar a implantação de 

obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou de interesse social” - 

considerados utilidade pública e interesse social como foram definidos no art. 2º - 

“ou a realização de ações consideradas eventuais ou de baixo impacto ambiental”, 

contemplando as exceções tanto rurais quanto urbanas. Referente às áreas 

urbanas, a Resolução nº 369 coloca que a intervenção ou supressão de APP em 

perímetro urbano é permitida se autorizada por um órgão ambiental municipal, 

contanto que o município tenha Conselho de Meio Ambiente de caráter deliberativo, 

e Plano Diretor ou Lei de Diretrizes. Quanto à Regularização Fundiária Sustentável 

em Área Urbana, a Resolução dispõe que, além de atender os quesitos básicos 

reguladores do meio ambiente, abre- se exceção apenas para ocupações de baixa 

renda predominantemente residenciais e ocupações localizadas em área urbana 

declarada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) no Plano Diretor ou outra 

legislação municipal. 

 

 FNHIS – Fundo Nacional de Habitação de interesse Social - Decreto 

5.796/06. 

Art. 1o  O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, de 

natureza contábil, tem como objetivo centralizar e gerenciar recursos orçamentários 

para os programas estruturados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social - SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais 

direcionadas à população de menor renda, de acordo com o disposto no art. 7o da 

Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005. 

 

1.3.9.2 Marcos Regulatórios Estaduais 

 

 Código Estadual do Meio ambiente de Santa Catarina – Lei N.° 

14.675/2009; Art. 2º Compete ao Poder Público Estadual e Municipal e à 

coletividade promover e exigir medidas que garantam a qualidade do meio ambiente, 

da vida e da diversidade biológica no desenvolvimento de sua atividade, assim como 

corrigir ou fazer corrigir os efeitos da atividade degradadora ou poluidora. 
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 Parcelamento de Solo Urbano – Lei nº 6063/1982 (modificada pela Lei 

nº 10.957/98). 

A lei estabelece que o parcelamento do solo para fins urbanos só pode ser 

feito em áreas urbanas ou de expansão urbana definidas por lei municipal, 

reafirmando a necessidade da delimitação legal, por parte do governo municipal, do 

perímetro urbano. 

 

1.3.9.3 Marcos Regulatórios Municipais 

 

 Lei Orgânica do Município nº 001; 

 Código Tributário – Lei Complementar nº 008/2003. 

 

O município de Vargeão ainda não possui o Plano Diretor. O Plano diretor 

estabelece diretrizes para a ocupação da cidade. Ele identifica e analisa as 

características físicas, as atividades predominantes e as vocações da cidade, os 

problemas e as potencialidades. 

A análise dos marcos regulatórios municipais foi realizada pelo Assessor 

jurídico. O documento original encontra-se no ANEXO A. 

 

1.4 OFERTA HABITACIONAL 
 

1.4.1 Produção habitacional pelo mercado formal 

 

A tabela abaixo apresenta o número de unidades habitacionais aprovados 

pela Prefeitura Municipal no período de 2005 a 2010.  

 

 

ANO 

ÁREA RURAL 

(CASAS) 

ÁREA 

URBANA 

(CASAS) 

ÁREA URBANA 

(APARTAMENTO) 

 

TOTAL 

2005 0 05 19 24 

2006 0 08 03 11 

2007 0 06 02 08 

2008 0 17 03 20 

2009 0 36 01 37 
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2010 0 13 38 51 

Tabela 24: Número de unidades habitacionais aprovados pela Prefeitura Municipal 

Fonte: Equipe Técnica da Prefeitura de Vargeão 

 

1.4.2 Número de lotes aprovados entre 2005 e 2010 

  

 Como podemos observar na tabela abaixo o município teve 155 lotes 

aprovados nos anos de 2005 a 2010. 

 

ANO 

 

NÚMERO DE LOTES 

2005 23 

2006 18 

2007 34 

2008 09 

2009 04 

2010 67 

Tabela 25: Número de lotes aprovados entre 2005 e 2010 pela Prefeitura Municipal 

Fonte: Equipe Técnica da Prefeitura de Vargeão 

  

Na área urbana promoveu-se uma pesquisa junto às imobiliárias visando 

obter informações quanto à oferta habitacional pela iniciativa privada. A imobiliária 

que atende o município de Vargeão localiza-se no município de Faxinal dos Guedes. 

 

 Imobiliária Habitaxan 

Creci: 1928-J  

Endereço: Av. Darci Sarmanho Vargas, 360 – Centro 

Telefone: (49) 3436 0524 

 

 
Casas para alugar 

 
Nº. de imóveis 

 
Localidade 

 
Valor 

R$0,00 a R$200,00 - - - 

R$200,00 a R$400,00 1 Bairro União 260,00 

R$400,00 a R$600,00 - - - 

+ de R$600,00 - - - 

Quadro 03 – Casas para alugar 
Fonte: Imobiliária Habitaxan 
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Terrenos 

 
Quantidade 

 
Localidade 

 
Valor 

360m² a 
720m² 

1 365m² - Loteamento Vargeão, 
Centro 

25.000,00 

+ de 720m² 1 1.000m²- Acesso Esp. Amim 100.000,00 
Quadro 04 – Terrenos 

Fonte: Imobiliária Habitaxan. 

 

 
Apartamentos para venda 

 
Nº. de imóveis 

 
Localidade 

 
Valor 

R$0,00 a R$50.000,00  
- 

 
- 

 
- 

R$50.000,00 a 
R$100.000,00 

- - - 

+ de R$100.000,00 - - 
 

- 

Quadro 05 – Apartamentos para venda 
Fonte: Imobiliária Habitaxan. 

 

 
Casas para venda 

 
N.º de imóveis 

 
Localidade 

 
Valor 

R$0,00 a R$50.000,00 - - - 

R$50.000,00 a 
R$100.000,00 

- - - 

+ de R$100.000,00 - - 
 

- 
 

Quadro 06 – Casas para venda 
Fonte: Imobiliária Habitaxan 

 

A partir do apresentado pode-se concluir que não existe disponibilidade de 

imóveis para a faixa salarial de zero a três salários mínimos. Está disponível apenas 

um imóvel para locação com valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).  

 
 
1.4.3 Disponibilidade de Solo Urbanizado 
 
 
 Nesta etapa serão levantadas as possíveis áreas para implantação de futuros 

loteamentos de interesse social (ZEIS), onde estão localizados os equipamentos 

urbanos e as áreas irregulares de habitação no município de Vargeão. O diagnóstico 

de problemas habitacionais, em qualquer município, parte necessariamente da 

definição do termo habitação adequada. 

A presente seção tem como objetivo avaliar e identificar as melhores 

localizações das áreas para habitação de baixa renda, tanto para a demanda futura 
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como para as necessidades de realocação de famílias instaladas em regiões 

inapropriadas. 

A equipe técnica da AMAI juntamente com a equipe técnica da Prefeitura  de 

Vargeão analisou e demarcou no mapa as possíveis Zonas de Expansão Urbana e 

áreas disponíveis para possíveis loteamentos de interesse social do Município. 

Demarcou-se, conforme apresenta a figura 18, os terrenos vazios de 

propriedade particular, que tem como objetivo urbanizar as áreas possíveis de 

ocupação dentro do perímetro urbano. 

O Município não possui áreas livres de propriedade pública para fazer novos 

loteamentos, seja de interesse social ou novos projetos habitacionais.  

Posteriormente, nas fotos 01 e 02, o mapa de adequação habitacional é 

relacionado às áreas ainda não urbanizadas a fim de avaliar as melhores áreas 

disponíveis para atendimento das necessidades habitacionais futuras. 

 O município de Vargeão não possui grandes áreas livres para expansão, pois 

em grande parte de seu território existem morros onde não podem ser feitas 

edificações. 
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Figura 18: Mapa demarcando a área de expansão do município e possíveis loteamentos de interesse 

social 
Fonte: Arquivos da AMAI – habitação, 2010. 
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Foto 01: Área para Loteamento 

Fonte: Arquivos da AMAI – habitação, 2010. 
 
 

 

 
Foto 02: Área para Loteamento 

Fonte: Arquivos da AMAI – habitação, 2010 
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Os principais fatores levados em consideração para a localização da 

urbanização de interesse social, de modo a torná-la viável em termos econômicos, 

sociais e ambientais são: 

 A urbanização de interesse social necessita ter alta acessibilidade a serviços 

públicos fundamentais, de educação e saúde. Essa acessibilidade dá-se por 

proximidade geográfica, tendo-se ainda a rede de transporte público como 

facilitador. Deve ainda considerar aspectos de oferta de vagas de emprego, 

relacionada à demanda existente; 

 A existência de infraestrutura reduz custos associados à urbanização de uma 

área.  

 A urbanização de interesse social deve ocorrer em áreas que representem 

baixos custos de urbanização, incluindo infraestruturas, fundações e 

edificações. Condicionantes ambientais e geotécnicos caracterizam a 

vulnerabilidade do solo à urbanização, que possui correlação com o custo de 

urbanização; 

 A urbanização de interesse social deve ainda localizar-se em áreas com valor 

do solo baixo. A possibilidade de uso de próprios públicos vazios ou 

desocupados para realocações ou futuras localizações também podem ser 

um facilitador importante; 

 O PMHIS deve estar intimamente relacionado ao Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município, quando possuir, a fim de conciliar o 

plano setorial às estratégias gerais de desenvolvimento municipal. Dessa 

forma, também deve-se considerar a habitação de interesse social dentro do 

atual zoneamento urbano e demais regramentos pertinentes; 

 Por fim, habitação de interesse social, assim como qualquer outro tipo de 

ocupação, não pode estar localizada em sítios com certas características que 

ofereçam riscos à população ou ao ambiente, conforme a legislação. As 

restrições à ocupação referem-se às faixas de domínio (faixa de 50 metros de 

rodovias), áreas de preservação ambiental permanente (faixa de 30 metros de 

recursos hídricos superficiais e 50 metros de nascentes), áreas de risco 

topográfico (zonas com declividade igual ou superior a 45%) e áreas de 

parques. 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) têm por objetivo prioritário a 

produção de habitações de interesse social e implantação de equipamentos urbanos 
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beneficiando a população de baixa renda, dando preferência ao poder público para 

aquisição da área, conforme Art. 25 do Estatuto da Cidade – Direito de Preempção. 

(Estatuto das Cidades, Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001). 

As fotos 03 e 04 localizam as áreas que poderão ser criados loteamentos de 

interesse social, sendo estes de propriedade particular. 

 

 

Foto 03: Áreas de expansão urbana. 
Fonte: Arquivos da AMAI - habitação, 2010. 
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Foto  04: Áreas de expansão urbana. 
Fonte:  Arquivos da AMAI - habitação, 2010. 

 
 

As Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS) ou Áreas de Especial Interesse 

Social (AEIS) tem a função de reconhecer a  diversidade de ocupações existente na 

cidade e permite integrar áreas tradicionalmente marginalizadas e melhorar a 

qualidade de vida da população. 

 

As ZEIS transformaram terrenos ocupados por favelas em áreas de 
interesse social, adotando padrões urbanísticos diferenciados para 
possibilitar a urbanização e favorecendo a manutenção das famílias nos 
seus locais de moradia e os investimentos na melhoria de sua qualidade de 
vida (CARVALHO E ROSSBACH, 2010, p.40). 

 
 

O estabelecimento de ZEIS significa reconhecer a diversidade de ocupações 

existente nas cidades, além da possibilidade de construir uma legalidade que 

corresponde a esses assentamentos e, portanto, de extensão do direito de cidadania 

a seus moradores. 

 

Os objetivos do estabelecimento de ZEIS são: 
a) permitir a inclusão de parcelas da população que foram marginalizadas 
da cidade, por não terem tido possibilidades de ocupação do solo urbano 
dentro das regras legais; 
b) permitir a introdução de serviços e infra-estrutura urbana nos locais onde 
eles antes não chegavam, melhorando as condições de vida da população; 
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c) regular o conjunto do mercado de terras urbanas, pois reduzindo-se as 
diferenças de qualidade entre os diferentes padrões de ocupação, reduz-se 
também as diferenças de preços entre elas;  
d) introduzir mecanismos de participação direta dos moradores no 
processo de definição dos investimentos públicos em urbanização para 
consolidar os assentamentos; 
e) aumentar a arrecadação do município, pois as áreas regularizadas 
passam a poder pagar impostos e taxas – vistas nesse caso muitas vezes 
com bons olhos pela população, pois os serviços e infra-estrutura deixam 
de ser encarados como favores, e passam a ser obrigações do poder 
público; 
f) aumentar a oferta de terras para os mercados urbanos de baixa renda. 
(ROLNIK, 2010. p 01). 
 

 

A implantação de ZEIS pode trazer resultados benéficos para toda a cidade, 

sob vários aspectos: 

 

a) urbanísticos: integrando áreas tradicionalmente marginalizadas da cidade; 
diminuindo os riscos das ocupações, estabilizadas pela urbanização; 
possibilitando a implantação de infra-estrutura nos assentamentos 
(pavimentação, iluminação, saneamento, transporte, coleta de lixo); 
possibilitando projetar espaços e equipamentos públicos para as ocupações; 
b) ambientais: melhorando o ambiente construído para o moradores; 
diminuindo a ocorrência de danos decorrentes de ocupação em áreas de 
risco (como deslizamentos ou enchentes); 
c) jurídicos: facilitando a regularização fundiária dos assentamentos; 
possibilitando a aplicação de instrumentos como o usucapião e a concessão 
do direito real de uso; 
d) políticos: rompendo com políticas clientelistas e eleitoreiras que envolvem 
investimentos públicos e implantação de infra-estrutura; reconhecendo os 
direitos de cidadania das populações envolvidas; 
e) sociais: enfraquecendo o estigma que existe em relação aos 
assentamentos de baixa renda e fortalecendo a auto-estima da população 
que ali vive; reconhecendo a diversidade de usos e ocupações que compõem 
a cidade. (ROLNIK, 2010. p 01) 
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2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia utilizada para compor o produto da Etapa II – Diagnóstico do 

Setor Habitacional do PMHIS de Vargeão, segue a mesma metodologia de base 

para o cálculo do déficit habitacional e da inadequação de moradias apresentado 

pela Fundação João Pinheiro, apresentadas no item 3.2.1, deste relatório. 

Neste capítulo, será demonstrada a metodologia utilizada para compor o 

produto da Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional de Vargeão. 

 

2.1 LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS MUNICIPAL 

 

O levantamento das necessidades habitacionais do município foi realizado 

para identificar os assentamentos precários e a população de baixa renda com 

problemas habitacionais. 

No município não existe um banco de dados censitários. As principais 

necessidades habitacionais foram apresentados pela Equipe Técnica da Prefeitura, 

que utilizou as informações do CADÚNICO (cadastro único dos beneficiários de 

programas sociais) fornecidos pelos profissionais da área da Assistência Social. 

Essas informações sobre o déficit habitacional foram apresentadas pela 

Equipe Técnica da AMAI, com base no termo de referência e das reuniões com 

Equipe Técnica do município. 

Em virtude disso, realizou-se uma pesquisa de campo a partir de questionário 

aplicado aos sujeitos de pesquisa através dos Agentes Comunitários de Saúde. 

Na sequência, serão apresentadas todas as ações realizadas pela Equipe 

Técnica da AMAI e Equipe Técnica da Prefeitura que mostram o caminho percorrido 

na Etapa II – Diagnóstico do Setor Habitacional de Vargeão, bem como fotografias 

de cada ação realizada e listas de presença. Todas essas ações constam do 

produto da Etapa I – Proposta Metodológica. 

 

a) Apresentação do Termo de Referência com dados a respeito da situação 

habitacional levantados pela Equipe Municipal (24/06/2010) 

b) Instrumentalização dos agentes de saúde, os quais foram responsáveis 

pela aplicação do instrumento de pesquisa em forma de questionário 

(19/07/2010) 
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c) Reunião com a comunidade para identificar os anseios e demandas da 

população com respeito às necessidades habitacionais (04/08/2010) 

d) A equipe de elaboração do PMHIS, juntamente com servidores da 

prefeitura e as urbanistas realizaram visitas in loco nas regiões 

observadas pelo poder público, com objetivo de identificar e mapear os 

assentamentos precários (17/08/2010) 

e) Para a obtenção de dados mais consistentes do déficit habitacional, foi 

realizada uma pesquisa de campo, que se deu com a aplicação de um 

questionário 8 sobre ás áreas que apresentam déficit habitacional com 

famílias de renda mensal de até três salários mínimos. A pesquisa 

habitacional no município de Vargeão objetivou complementar os dados 

apurados sobre o déficit habitacional. (01 à 31/08/2010) 

 

AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO HABITACIONAL DE 

VARGEÃO 

 

a) Capacitação as Agentes Comunitárias de Saúde - A capacitação das 

agentes comunitárias de Saúde aconteceu no dia 19 de julho de 2010, às 

08 horas, no auditório da AMAI, em Xanxerê. Nesta capacitação foi 

apresentado o contexto histórico do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e do Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social (PMHIS), especificamente o processo de elaboração do plano de 

Vargeão.  Foram apresentadas as etapas obrigatórias no processo de 

elaboração do PMHIS, como a Etapa I – Proposta Metodológica, a qual, já 

estava finalizada. No momento a equipe da AMAI se encontrava na 

realização da Etapa II – Diagnóstico habitacional referente ao trabalho 

realizado no momento. 

 

Tal atividade da capacitação das agentes de saúde foi pactuada com as 

equipes técnicas para ser realizada de forma regionalizada na AMAI e teve a 

presença dos agentes de saúde dos seguintes municípios: Marema e Vargeão. 

                                                        
8
 O questionário apresenta questões fechadas sobre as condições econômicas, sociais e 

habitacionais. 
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Nesta reunião foi apresentado e explorado o instrumento de pesquisa, sanando 

possíveis dúvidas e procedimentos na coleta dos dados (Apêndice A). 

 

 

Foto 05: Capacitação às agentes de Saúde para aplicação do questionário 19/07/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

Foto 06: Capacitação às agentes de Saúde para aplicação do questionário 19/07/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 
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Figura 19: Lista de Presença Capacitação Agentes Comunitárias de Saúde – 19/07/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 
b) Reunião com a comunidade – A reunião aconteceu no município de 

Vargeão, envolvendo a comunidade com o objetivo de explanar e debater 

aspectos do PMHIS. Na oportunidade, foram discutidos os principais 

problemas enfrentados, no que concerne à área habitacional. (Apêndice 

B). 

 

 Realizada uma reunião com a comunidade contemplando a área urbana, rural 

e assentamento no dia  04/08/2010 às 14 horas. A reunião foi realizada nas 

dependências da Câmara de Vereadores. 

 

Diagnóstico da reunião com a Comunidade da Área Urbana e Rural – 

04/08/2010 

 

A reunião foi realizada no dia quatro de agosto de dois mil e dez, às quatorze 

horas e trinta minutos, nas dependências da Câmara de Vereadores do município, 

onde a sociedade esteve reunida para conhecer o PMHIS e discutir quais os 

problemas enfrentados no dia a dia em relação à habitação. Participaram, no total, 

trinta e cinco pessoas. Foi pactuado com a equipe técnica da Prefeitura que o 

município de Vargeão faria uma reunião com a comunidade, contemplando a área 

rural e urbana.  

A equipe da AMAI iniciou apresentando-se e, em seguida, explicou o que é o 
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PMHIS, objetivos geral e específicos, necessidade de construção dos PMHIS, os 

princípios orientadores, o que é moradia adequada e o que é o direito a cidade, 

destacando a participação das comunidades que permite que as decisões sobre a 

organização da cidade sejam tomadas considerando a vontade de seus moradores e 

que uma das diretrizes principais do PMHIS é a participação popular. O Estatuto das 

Cidades diz que a participação da comunidade é obrigatória nas etapas de 

elaboração do PMHIS. Além disso, fala do processo democrático, dos requisitos 

para o processo de descentralização, democratização, centralização, e a 

metodologia de trabalho.  

Após a explanação da coordenadora da atividade, foi dividido o grande grupo 

em cinco pequenos grupos, nos quais cada um deveria definir um coordenador que 

apresentaria os resultados ao grande grupo. Os grupos discutiram quatro questões. 

Observa-se na tabela abaixo as principais carências de moradia apontada pela 

comunidade de Vargeão: 

 
 
 

Principais carências das 
moradias do seu município. 

 Saneamento básico; Existência de favelas; Energia elétrica; 
 Infraestrutura das moradias: 
 Casas com necessidade de ampliação e reforma; Casas com 

pouca qualidade. 
 Coleta de lixo nos bairros; Lixeiras nos bairros; 
 Regularização fundiária – Linha Zanuzzo. 

 
Principais obstáculos para a 
política de habitação do 
município 

 
 Recursos para financiamentos; 
 Burocracia para acessar os recursos; 
 Ausência de áreas para compra; 
 Valor alto dos terrenos; 
 Parceria com a União para a aquisição de recursos. 

 
Projetos habitacionais 
considerados referência no 
município, do ponto de vista 
positivo e negativo. 

 

 Pontos positivos 
 Projeto da Cohab – Bairros: Bairro Palmeiras, Bela Vista, 

Esplanada e União; 
 Programa do Imóvel na Planta – Bairro Esplanada e com 

recurso do FGTS; 
 Bairro União através do Município; 
 Pontos negativos 
 Projeto da Cohab – Bairro Bela Vista; 
 Linha Zanuzzo, por ser área irregular. 

 
Disponibilidade e valores 
das áreas livres. 

 
 Parte da população entende que não há disponibilidade de 

terrenos públicos, já outra parte acredita que há 
disponibilidade de terrenos públicos; 

 Terrenos disponíveis do setor privado, parte da população 
considera alto seu valor outra parte considera estar 
compatível com o valor de mercado; 

 Especulação imobiliária. 
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Disponibilidade e valores 
das áreas livres. 

 
 Parte da população entende que não há disponibilidade de 

terrenos públicos, já outra parte acredita que há 
disponibilidade de terrenos públicos; 

 Terrenos disponíveis do setor privado, parte da população 
considera alto seu valor outra parte considera estar 
compatível com o valor de mercado; 

 Especulação imobiliária. 

Tabela 26: Caracterização dos problemas habitacionais – área urbana e rural 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

 

Foto 07: Reunião com a comunidade de Vargeão – 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 
 

 

Foto 08: Reunião com a comunidade de Vargeão– 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 
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Foto 09: Reunião com a comunidade de Vargeão– 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

 

Figura 20: Lista de presença da reunião com a Comunidade de Vargeão – 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010 
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Figura 21: Lista de presença da reunião com a Comunidade de Vargeão – 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Lista de presença da reunião com a Comunidade de Vargeão – 04/08/2010 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010 
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c) Pesquisa de campo de caráter quantiqualitativo, com aplicação do 

Instrumento de coleta de dados o questionário com roteiro de 

perguntas fechadas. 

 

A pesquisa foi realizada no mês de julho e agosto de 2010 e a devolução foi 

realizada no dia 31 de agosto de 2010. Teve como amostra 186 famílias levantadas 

a partir do termo de referência e reunião com a Equipe Técnica da Prefeitura 

Municipal. Os questionários foram aplicados pelas agentes de Saúde. 

 

Limites da pesquisa 

 

 Questionários incompletos; 

 Não condizentes com a realidade; 

 Muitas respostas contraditórias na mesma questão; 

 Nomes de linhas ou bairros não condizentes com a realidade. 

 

Após a realização da pesquisa e codificação dos dados, foram apresentados, 

em audiência pública, os resultados do levantamento dos problemas habitacionais 

encontrados através da pesquisa de campo e do produto da discussão da reunião 

com a comunidade. 

 

d) Apresentação do Diagnóstico do Setor Habitacional  – SEGUNDA 

AUDIÊNCIA PÚBLICA (Apêndice C e ANEXO C) 

 

A elaboração do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social representa 

uma ferramenta para o planejamento das cidades e, portanto, merece atenção 

significativa por parte da federação brasileira em todos os seus níveis. 

A elaboração do PMHIS iniciou em junho de 2010, a qual consiste no 

diagnóstico habitacional. 

Durante a segunda Audiência Pública foi apresentado o déficit habitacional 

municipal. Sendo discutida, no primeiro momento, a metodologia desta etapa como:  

 A capacitação das agentes de saúde, responsáveis por aplicarem o 

questionário às famílias com renda de até três salários mínimos e que 
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possuem em sua residência problemas com infraestrutura da área e da 

habitação; 

 Visita in loco das Arquitetas e Urbanistas da Equipe Técnica da AMAI 

junto à Equipe Municipal para analisar áreas irregulares e possíveis 

ZEIS; 

 Reunião com a comunidade para levantamento de dados significativos 

sobre o déficit habitacional; 

 Aplicação do questionário pelas agentes de saúde às famílias de baixa 

renda; 

 Análise dos questionários pela Equipe Técnica da AMAI, para 

checagem do déficit habitacional. 

 

Após o cumprimento destas atividades, foram apresentadas à comunidade a 

caracterização do déficit habitacional de Vargeão. Os dados coletados foram 

analisados de acordo com os seguintes indicadores: 

 Renda familiar; 

 Adensamento populacional; 

 Infraestrutura das casas e da área; 

 Área de risco; 

 Equipamentos urbanos. 

 

 Após a apresentação da análise e caracterização do déficit habitacional, foi 

dado espaço para palavra livre e esclarecimentos ao público. 
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Foto 10: Audiência pública para apresentação da etapa II – Diagnóstico 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

Foto 11: Audiência pública para apresentação da etapa II – Diagnóstico 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 
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Foto 12: Audiência pública para apresentação da etapa II – Diagnóstico 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

 

Foto 13: Audiência pública para apresentação da etapa II – Diagnóstico 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 
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Figura 23 : Lista de presença da participação da comunidade na audiência pública 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

 

 

Figura 24: Lista de presença da participação da comunidade na audiência pública 
Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 
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Figura 25: Ata do conselho de habitação de aprovação da Etapa II – Diagnóstico do Setor 
Habitacional de Vargeão  

Fonte: Arquivos da AMAI – Habitação, 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 105 

 
3 NECESSIDADES HABITACIONAIS DE VARGEÃO 
 
 
3.1 PRECARIEDADE HABITACIONAL  

 

Para a análise das necessidades habitacionais de Vargeão, foi utilizada a 

metodologia da Fundação João Pinheiro, bem como visitas in loco. Além disso, 

foram aplicados questionários através dos agentes comunitários de saúde com o 

intuito de complementar o estudo e identificar o contexto social das famílias com 

renda de até três salários mínimos e em situação de precariedade habitacional. 

Nesta etapa foram apresentados os resultados da análise de dados 

fornecidos pela  de Vargeão que, através de reuniões, visitas e levantamentos 

fotográficos identificaram e mapearam as áreas com problemas habitacionais 

presentes no município. 

O Diagnóstico do Problema Habitacional têm como objetivo:  

 Desenvolver e analisar a situação do município de Vargeão frente aos 

aspectos que exercem influência sobre a adequação da ocupação 

habitacional. Entre estes aspectos incluem-se: condicionantes ambientais, 

provimento de infraestruturas, acesso a equipamentos urbanos, densidade 

demográfica, valor do solo e zoneamento urbano; 

 Quantificar e localizar a necessidade habitacional do município, considerando 

o déficit atual de domicílios, a inadequação do estoque atual para ser sanado 

no horizonte temporal do plano habitacional. 
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Foto 14: Reunião com a  Equipe Técnica da Prefeitura e da AMAI 
                                          Fonte: Arquivos da AMAI – habitação, 2010. 

 
 

Neste ínterim, apresenta-se a seguir as áreas com inadequação habitacional 

nas localidades de baixa renda existentes no município. O objetivo é avaliar a 

precariedade das habitações, tendo como referência o mapeamento das 

inadequações habitacionais. 

No município existem duas áreas com inadequação habitacional localizadas 

na área rural, a Linha Zanuzzo e Linha Pedrão. A maioria dos moradores destas 

localidades ainda não possui escrituras dos terrenos. Essas áreas são prioritárias 

para a elaboração do PMHIS, mas não são as únicas, pois, a analise habitacional 

envolve todo o município. 

A população de baixa renda está concentrada principalmente na área rural, 

nas seguintes localidades: Linha Zanuzzo; Linha Pedrão; Linha Mariano; Linha 

Gramas; Assentamento Boa Vista do Jardim e Rio Liso e na área urbana no Bairro 

União. 

 Todos os fatores que influenciam a qualidade das habitações vão desde a 

carência de equipamentos públicos até a falta de infraestrutura. 

No mapa demonstrado na figura 26, estão localizadas as áreas com 

problemas habitacionais na área urbana do município. No mapa demonstrado na 

figura 27, estão localizadas as áreas com problemas habitacionais na área rural.  
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3.1.1 Área com Déficit Habitacional  

 

Na área urbana do município de Vargeão encontra-se apenas um bairro com 

déficit habitacional, sendo este o Bairro União, a 500 metros do Centro. Neste 

bairro, praticamente todos moradores são proprietários das habitações e possuem 

escritura do terreno, pois foi construído com a concessão do terreno pela Prefeitura 

Municipal. As casas são pequenas, em média 30m², e dividem-se em casas de 

alvenaria e madeira, onde a maioria encontra-se em bom estado de conservação, 

porém, existem habitações que necessitam de melhorias, como pode-se observar 

nas fotos 15 e 16. 

A localização do bairro dentro do perímetro urbano do município é 

demonstrada através da figura 26. 

 

 

Figura 26: Área identificada com problemas habitacionais na área urbana. 

Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 
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Foto 15: Bairro União, pavimentação em terra 
Fonte: Arquivos da AMAI/ habitação, 2010. 

 

 

Foto 16: Domicílios rústicos 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 

 
A Comunidade Linha Pedrão está localizada no interior do município, há 

cerca de 2km do Centro. Nesta comunidade, residem famílias em condições 
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inadequadas, em situação de vulnerabilidade social, que não oferecem segurança 

habitacional e não oportunizam a melhor qualidade de vida. Essas moradias estão 

locadas em um terreno público, que está sendo regularizado para as famílias. As 

casas/barracos são pequenas e construídas através de materiais reaproveitáveis 

como madeira, telhas velhas, chapa de compensado e lona.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 27: Área identificada com problemas habitacionais na linha Pedrão 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vargeão 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 17: Precariedade habitacional, Linha Pedrão 
Fonte: Prefeitura Municipal de Vargeão. 
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A Comunidade Linha Mariano está localizada no interior do município, a 

cerca de 18 km do Centro. Nesta comunidade residem famílias em área de risco, 

tendo suas habitações locadas em morros e/ou em habitações que não 

proporcionam segurança habitacional. São habitações pequenas e velhas, em 

madeira e sem qualquer planejamento. Todas as casas deste local possuem energia 

elétrica.  A rede de água tratada é inexistente, mas todas têm acesso à água 

provinda de fonte.  

A Comunidade Linha Gramas está localizada no interior do município, a 

cerca de 23km do Centro. Nesta comunidade residem famílias em condições 

inadequadas, em situação de vulnerabilidade social, que não oferecem segurança 

habitacional, sendo habitações pequenas e velhas, em madeira e sem qualquer 

planejamento. Todas as casas deste local possuem energia elétrica. Possuem rede 

comunitária de abastecimento de água, que é provinda de poço artesiano.  

A Comunidade Linha Rio Liso está localizada no interior do município, a 

cerca de 28km do Centro. Nesta comunidade residem famílias em condições 

inadequadas, em situação de vulnerabilidade social, que não oferecem segurança 

habitacional, sendo habitações pequenas e velhas, em madeira e sem qualquer 

planejamento. Todas as casas deste local possuem energia elétrica. Possuem rede 

comunitária de abastecimento de água, que é provinda de poço artesiano.  

  O Assentamento Boa Vista do Jardim está localizado no interior do 

município, a cerca de 27km do Centro. Todas as famílias residem em casas de 

alvenaria, construídas com o auxílio do governo federal, através de programas do 

INCRA, mas que necessitam de melhorias, principalmente nas instalações 

sanitárias. A energia elétrica está presente em todas as casas. Possuem rede 

comunitária de abastecimento de água, que é provinda de poço artesiano.  

A Comunidade Linha Zanuzzo está localizada no interior do município, a 

cerca de 2km do Centro. Nesta comunidade residem famílias em condições 

inadequadas, em situação de vulnerabilidade social, que não oferecem segurança 

habitacional e não oportuniza a melhor qualidade de vida. Essas moradias estão 

locadas em terreno público, da Prefeitura Municipal de Vargeão e que está sendo 

regularizado para as famílias, como podemos observar na figura 28. 
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Figura 21: Área identificada com problemas habitacionais na Linha Zanuzzo. 
Fonte: Arquivos da AMAI, 2010. 

 
 Figura 28: Área identificada com problemas habitacionais na Linha Zanuzzo. 

Fonte: Arquivos da AMAI, 2010. 

 
  

As casas/barracos são pequenas e construídas através de materiais 

reaproveitáveis como madeira e telhas velhas, chapa de compensado e lona. 

Quanto à infraestrutura, como não há lotes regularizados, a CELESC não pode fazer 

as ligações de energia para todas as casas, contendo ligações somente em casas 

próximas à estrada principal, as outras não possuem energia elétrica. No tocante ao 

abastecimento de água, algumas residências não possuem rede de abastecimento 

de água tratada, tendo acesso à água provinda de fonte. 
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Foto 18: Precariedade Habitacional 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 

 

 

Foto 19: Casas com pouca infraestrutura 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010 
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Foto 20: Domicílios rústicos. 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 

 

 

Foto 21: Linha Zanuzzo, pavimentação em terra 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 
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 Essa área possui problemas de déficit habitacional. A inadequação 

habitacional refere-se às unidades habitacionais que não proporcionam condições 

desejáveis de habitabilidade, ou seja, déficit habitacional é um número que leva em 

conta o total de famílias em condições de moradia inadequadas.  

Podemos considerar inadequadas aquelas construções que precisam ser 

inteiramente repostas, porque foram feitas com material precário e também casos 

em que mais de uma família mora na mesma casa, chamados de coabitação. 

 
 
 
 

 
 

Foto 22: Domicílios rústicos. 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010 

 
 

 
. 
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Foto 23: Domicílios rústicos. 
Fonte: Arquivos da AMAI/habitação, 2010. 

 
 

 Com base em dados do Censo Demográfico de 2000, o município possuía 

914 domicílios, deste total, 70,6% eram próprios, 9,3% alugados, 19,7% eram 

cedidos e 0,4% tinham outra forma de ocupação, como podemos observar na tabela 

22. 

 

 

 

 

 
 
 

Tabela 27: Condição de ocupação dos domicílios de Vargeão – 2000 
Fonte: IBGE 

 

O Gráfico 06 ilustra comparativos da condição de ocupação dos domicílios no 

município, Estado e no Brasil. 
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Gráfico 06: Condição de ocupação dos domicílios, segundo Brasil, Santa Catarina e Vargeão – 2000. 

Fonte: IBGE 

 

Na figura 29 podemos identificar as localidades com déficit habitacional da 

área rural do Município de Vargeão. 

 

Figura 29: Áreas identificadas com problemas habitacionais na área rural 
Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de Vargeão, 2010. 
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3.1.2 Equipamentos Urbanos 

 

Foram localizados no mapa, conforme figura 30, os equipamentos urbanos, 

como Postos de Saúde, a Escola Municipal e Colégio Estadual, Prefeitura Municipal, 

Câmara de Vereadores, Cemitério Municipal, CRAS, PETI, Rodoviária e Creche 

Municipal.  

A conceituação de infraestrutura e equipamentos urbanos têm como objetivo 

sistematizar as informações do diagnóstico. A diferenciação entre estes conceitos, 

basicamente, é que a infraestrutura refere-se àqueles itens obrigatórios a qualquer 

área urbanizada e ocupada pela população; já os serviços urbanos, ligados aos 

equipamentos urbanos de uso coletivo, devem atender a toda a cidade, mas 

dependem de sua área de abrangência. 

Equipamentos Urbanos são aqueles serviços que garantem a reprodução da 

força de trabalho, ou seja, correspondem a um conjunto de atividades prestadas à 

cidade, como saúde, educação, esportes, lazer, cultura, etc. que contribuem para 

uma melhor qualidade de vida da população.  

Segundo a Lei Estadual nº. 6.063, de 24 de maio de 1982 (modificada pela 

Lei nº10.957/98), que dispõe sobre o parcelamento do Solo Urbano e de outras 

providências: 

Art.8º Os projetos de loteamento de que trata a presente Lei deverão 
atender aos seguintes requisitos: 
I - as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário e espaços livres de uso público, não 
poderão ser inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba. 
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Figura 30: Áreas identificando os equipamentos públicos 

Fonte: Arquivos da AMAI/ habitação, 2010. 
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Na avaliação das restrições ambientais e legais e do provimento de 

infraestruturas, foram tratadas as características específicas do sítio onde se 

localizam os domicílios para aferição do seu nível de adequação em relação à 

atividade residencial. Acessibilidade, neste caso, refere-se não ao sítio onde o 

domicílio de localiza, mas a sua posição relativa a outras edificações, das quais sua 

vida depende, tais como escolas, postos de saúde, hospital, parques, áreas de 

abastecimento e consumo, postos de empregos, etc. A população reside em 

domicílios, mas circula pela cidade consumindo seus diversos serviços, que são 

distribuídos de forma heterogênea no espaço. 

Segundo o artigo 8° da Lei Estadual de Parcelamento do Solo Urbano, Lei Nº.  

6.063 (modificada pela Lei 10.957/98), de 24 de maio de 1982: 

  
§ 2º São considerados comunitários os equipamentos de uso público de 
educação, saúde, cultural, esporte, lazer, treinamento profissional, 
associativismo e similares, quando pertencentes ao poder público; 
§ 3º São considerados urbanos os equipamentos públicos de abastecimento 
de águas industrial e potável, serviços de esgoto, energia elétrica, coleta de 
águas pluviais, rede telefônica, coleta de lixo, gás canalizado, estações de 
abastecimento e de tratamento de efluentes domésticos e industriais. 

 
 
3.2 DÉFICIT QUANTITATIVO E QUALITATIVO 
 
 
3.2.1 Conceitos utilizados pela Fundação João Pinheiro 
 
 
 Para a correta e padronizada identificação das necessidades habitacionais 

foram utilizados os conceitos da Fundação João Pinheiro9, seguindo as 

recomendações trabalhadas pelo Ministério das Cidades.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
9
 Fundação João Pinheiro (2007). Déficit Habitacional do Brasil. Belo Horizonte. Disponível em 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/biblioteca/publicacoes-e-
artigos. Acessado em 10 de dezembro de 2009. 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/biblioteca/publicacoes-e-artigos
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/biblioteca/publicacoes-e-artigos
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Indicadores de déficit habitacional

Necessidades
habitacionais

Déficit habitacional

Famílias 
conviventes

Cômodos 
cedidos 

ou
alugados

Domicílios 
improvisados

Inadequação
habitacional

Acesso a 
infraestrutura

Adensamento
excessivo

• Fonte: Fundação João Pinheiro

 
 

Figura 31: Necessidades habitacionais – indicadores de déficit habitacional 
Fonte: Fundação João Pinheiro. 

 

Necessidades Habitacionais baseiam-se na premissa do direito à habitação 

como parte integrante do direito à cidade, e impõem não apenas a tarefa de 

enfrentar o déficit habitacional através da construção de novas unidades, mas 

também a preocupação com as condições das habitações existentes e com a 

qualidade de vida de seus moradores. 

 Considera-se, na composição do déficit habitacional, a necessidade de 

produção de novas habitações devido à parte do estoque de domicílios não oferecer 

as condições básicas de uma moradia ou à existência de famílias que comprometem 

excessivamente sua renda com aluguel. A esses conceitos, somamos também a 

existência de domicílios em assentamentos precários que necessitam ser removidos 

por risco ou para adensamento. 

 A partir do conceito de necessidades habitacionais, que incluiriam: 

 O déficit habitacional ou déficit quantitativo – ou seja, a necessidade de 

reposição total de unidades habitacionais precárias e o atendimento às 

famílias que não dispusessem de moradia em condições adequadas; 

 A demanda demográfica – a necessidade de construção de novas unidades 

para atender as novas famílias que venham a se formar no futuro e precisem 
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de novas moradias, como função do crescimento populacional e também 

como função das mudanças nos arranjos familiares; 

 E, finalmente, a inadequação ou déficit qualitativo – ou seja, a necessidade 

de melhoria de unidades habitacionais que apresentem certo tipo de 

carências, entre os quais identificam-se a carência de infraestrutura, o 

adensamento excessivo e a inadequação fundiária. 

 

3.2.1.1 Déficit Habitacional ou Déficit Quantitativo 

 

 Domicílios Rústicos: são aqueles predominantemente “construídos” com 

material improvisado e devem ser repostos (reconstruídos), seja por que não 

apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, seja porque 

representam desconforto e riscos de contaminação por doenças e 

insalubridade. 

 Domicílios improvisados: são locais utilizados como moradia tendo sido 

construídos com outra finalidade, denotando necessidade de novas 

habitações. Exemplos: caixas de papelão, vãos de pontes, carcaças de 

veículos. 

 Cômodos alugados ou cedidos: famílias que moram em quartos ou 

cômodos alugados ou cedidos usando de forma comum áreas de acesso e 

equipamentos sanitários, com ausência de privacidade. 

 Famílias conviventes: mais de uma família composta por pelo menos duas 

pessoas (famílias conviventes secundárias) residindo no mesmo domicílio da 

família considerada “principal”. 

 Quanto ao ônus excessivo com aluguel, consideram-se as famílias com renda 

familiar de até três salários mínimos, que comprometem 30% ou mais de sua renda 

com pagamento de aluguel.  

 

3.2.1.2 Inadequação Habitacional ou Déficit Qualitativo 

 

 Compõem esse déficit os domicílios nas seguintes situações: 

 Densidade excessiva: corresponde a domicílios com mais de dois 

moradores por cômodo servindo de dormitório (o que inclui quartos e sala), 

excluindo-se as famílias conviventes, já consideradas para cálculo do déficit. 
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 Inadequação fundiária: corresponde a famílias que declaram serem 

proprietárias da edificação, mas não do terreno em que residem, 

correspondendo a situações de ocupação de terras. 

 Carência de serviços de infraestrutura básica: domicílios sem acesso a um 

ou mais dos seguintes serviços: energia elétrica; abastecimento de água por 

rede com canalização interna; esgotamento sanitário por fossa séptica ou por 

rede; coleta de lixo direta ou indireta. 

 Inexistência de unidade sanitária domiciliar interna: corresponde a 

famílias que não dispõem de acesso a sanitários ou banheiros no interior de 

suas moradias. 

 A partir destes indicativos apresentados pela Fundação João Pinheiro, 

adotados pelo Ministério das Cidades que foram tomados como referência no 

PMHIS de Vargeão, apresenta-se o resultado da pesquisa de campo. 

 

3.3 DÉFICIT HABITACIONAL 

 

 Para os municípios com menos de 20 mil habitantes, segundo o estudo e a 

metodologia da FJP, não existe cálculo do déficit habitacional. Assim o 

SNH/MCidades produziu um documento que apresenta a justificativa, os passos 

metodológicos e as ressalvas do cálculo estimado do déficit habitacional em tais 

municípios. 

 As análises sobre o tamanho e o tipo de déficit habitacional vêm considerando 

a metodologia e os dados elaborados pela Fundação João Pinheiro (FJP)/ Ministério 

das Cidades/ SNH, que se tornou referência nacional, adotada pelo Ministério das 

Cidades para orientar a Política Nacional de Habitação, pelos governos 

subnacionais, pelo campo acadêmico em geral e entidades profissionais. 

 Os cálculos apresentados pela FJP utilizam como base os dados divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes aos Censos 

Demográficose às PNADs – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Para a 

escala do planejamento municipal, têm-se disponíveis, nesse nível de 

desagregação, apenas os dados da amostra e dos microdados do censo 

demográfico 10, classificados por setores censitários (a menor unidade de análise 

                                                        
10

 Os níveis de divulgação da PNAD abrangem Brasil, Grandes Regiões, Unidades da Federação e 
nove regiões metropolitanas. 
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disponibilizada pelo IBGE). Portanto, embora atualmente existam dados mais 

recentes sobre déficit habitacional do país, para o nível municipal os dados 

disponíveis sobre o déficit têm como referência o último Censo, realizado em 

2000. Em outras palavras, quando se trata do déficit habitacional por município, as 

informações disponíveis, nacionalmente, confiáveis e com metodologia compatível  

provêm do levantamento censitário de 2000. Assim, destaca-se, dentre as limitações 

de utilização dos dados do déficit habitacional 2000 por município, que para esse 

nível territorial, os dados do déficit estão disponíveis somente para municípios acima 

de 20 mil habitantes em área urbana. Para os municípios com menos de 20 mil 

habitantes em área urbana, o déficit habitacional só está disponível agregado por 

microrregiões geográficas, escala territorial que abarca um conjunto de municípios. 

Assim, segundo o estudo e a metodologia da FJP, não existe cálculo do déficit nos 

municípios com menos de 20 mil habitantes em áreas urbanas. 

  Os níveis de divulgação da PNAD abrangem Brasil, Grandes Regiões, 

Unidades da Federação e nove regiões metropolitanas. 

 No entanto, o planejamento habitacional nos níveis municipal, estadual e 

federal tem demandado a construção de estratégias e alternativas para 

conhecimento dos dados sobre o déficit municipal, ainda que nem sempre tais 

estratégias e alternativas forneçam o dado mais acurado. Há que se trabalhar, 

portanto, tendo ciência de tais limitações.  

 A orientação da Secretaria Nacional de Habitação tem sido, por ora, trabalhar 

com uma metodologia de cálculo que permite, ao menos, conhecer uma estimativa 

da ordem de grandeza do déficit nesses municípios com população urbana inferior a 

20.000 habitantes. Essa metodologia de cálculo tem sido recomendada para a 

elaboração dos diagnósticos dos Planos Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS), como tem orientado a definição de critérios de distribuição de 

recursos no âmbito do Programa minha Casa Minha Vida, nos municípios com tal 

porte populacional. 

 Assim, para se estimar a ordem de grandeza do déficit em tais municípios, 

ainda que com as imprecisões ressalvadas, torna-se necessária a desagregação dos 

dados disponíveis por microrregião. A metodologia de cálculo consiste na simples 
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desagregação do déficit habitacional, procurando-se minimizar decorrentes 

distorções, uma vez que essa desagregação certamente apresenta limitações. 

 I. O critério para a desagregação e distribuição do déficit habitacional das 

microrregiões entre os municípios que as compõem baseou-se no tamanho da 

população do município em 2007 (Contagem Populacional, IBGE, 2007). Cabe 

mencionar que se considerou o dado de 2007 para que fosse possível incluir na 

análise aqueles municípios que foram criados após a realização do recenseamento 

de 2000. 

 II. Como o dado do déficit nas microrregiões abarca todos os municípios que 

as compõem (inclusive aqueles com mais de 20 mil habitantes em área urbana, para 

os quais existe, como mencionado, o cálculo do déficit habitacional municipal em 

2000). O primeiro passo de tal desagregação consistiu na exclusão, em cada 

microrregião, dos totais de déficit e população daqueles municípios cujo déficit fora 

disponibilizado pela FJP. Com isso, obteve-se o dado do déficit para o conjunto dos 

demais municípios da microrregião (ou seja, para aqueles com menos de 20 mil 

habitantes em área urbana). 

 III. Em seguida, dividiu-se este déficit pelo total da população da microrregião, 

criando-se uma espécie de valor do déficit ponderado pela população. Este valor foi 

multiplicado, para os municípios com menos de 20 mil habitantes em área urbana, 

pelo total da população municipal, obtendo-se então uma estimativa, ponderada pelo 

porte populacional do município, do déficit habitacional em tais municípios. 

 Estes dados foram desagregados e calculados para subsidiar decisões que 

consideram o déficit habitacional nos municípios com até 20.000 habitantes. 

Oferecem apenas a ordem de grandeza e a distribuição do déficit, e não o total 

preciso em números absolutos de domicílios. Portanto, os totais de domicílios não 

devem ser analisados e divulgados como um dado preciso do total do déficit 

habitacional em tais municípios, mas sim, tendo-se em vista tais limitações. 

 

3.3.1 Estimativa Déficit Habitacional 

 

Municípios com população abaixo de 20 mil habitantes em área urbana, ano 

base: FJP/IBGE, 2000/ projetado para população 2007: 

O Déficit Habitacional do município de Vargeão, segundo a metodologia da 

Fundação João Pinheiro é de 98 domicílios. 
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 Déficit Habitacional segundo a metodologia FJP = 98 domicílios; 

 Déficit Habitacional identificado no diagnóstico do PMHIS = 142 domicílios. 

 

3.4 AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE HABITACIONAL 
 
 

Utilizaremos os dados deste estudo apresentados pela Fundação João 

Pinheiro para caracterizar a necessidade habitacional do município de Vargeão, 

tanto em relação ao déficit  habitacional  quanto à inadequação habitacional atual. O 

estudo apoiará a caracterização da dimensão e da composição do problema 

habitacional no município. 

Por dimensão entendemos a quantidade total de domicílios que apresentam 

problemas habitacionais e que devem ser tratados pelo poder público. Por 

composição entendemos a quantidade de domicílios divididos em tipo de problema 

habitacional, tais como déficit, inadequação por carência de abastecimento de água, 

energia elétrica, inadequação por deficiência de sistema de esgotamento sanitário, 

entre outros, que indicam o tipo diferenciado de solução necessária. Para os 

exemplos citados acima, por exemplo, as soluções passam pela construção de 

novas unidades habitacionais, instalação de novas infraestruturas, melhoramento de 

infraestruturas existentes, construção de unidades sanitárias. 

 

3.5 QUADRO GERAL DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS 

O problema habitacional no município de Vargeão está detalhado no quadro 

abaixo: 

 

Necessidade Habitacional Assentamento Rural Urbana Total 

Regularização Fundiária 10 39 73 122 

Melhoria Habitacional 12 28 61 101 

Produção de Novas Moradias 01 24 01 26 

Ampliação 01 19 15 35 

Construção de Banheiro 00 33 04 37 

 Realocação: Produção Habitacional + Terreno 00 11 25 36 

Infraestrutura Básica 00 34 02 36 

Propriedade do domicílio 00 12 68 80 

Quadro 07: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos equipe técnica do Município de Vargeão. 
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A caracterização da população tem como objetivo fundamentar a 

necessidades habitacionais da população de baixa renda (0 a 3 salários mínimos), 

foco das Políticas Habitacionais de Interesse Social. 

No município de Vargeão dos 3.685 habitantes, 186 famílias foram 

entrevistadas. No tocante a inadequação fundiária 122 terrenos não possuem 

escrituras. 

Quanto a reforma 101 residências necessitam de melhorias habitacionais. 

Constatou-se ainda que 35 residências precisam de ampliação pois apresentam 

adensamento populacional. 

Com relação a ausência de unidade sanitárias interna ao domicílio identificou-

se 37 domicílios. Com relação à carência de infraestrutura (energia e/ou água e/ou 

esgoto e/ou lixo) foram identificadas 12 unidades sem energia elétrica proveniente 

de rede,localizados na área rural do município.Vinte e quatro domicílios sem rede de 

abastecimento com canalização interna, 4 famílias localizadas na área rural que 

afirmam jogar o lixo a céu aberto. A maior carência foi encontrada no que diz 

respeito aos serviços de esgotamento sanitário, sendo no total 162 domicílios.   

Quanto ao déficit habitacional atual do município de Vargeão encontrou-se 

um total de 142 famílias que necessitam de novas moradias, sendo que destas 36 

domicílios localizam-se em áreas de risco.  
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NOTA EXPLICATIVA: 
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por isso somente sua página principal está relacionada. 
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APÊNDICE A – Necessidades Habitacionais 

 

Metodologia da pesquisa 
 

Para reconhecer a realidade do Município de Vargeão, realizou-se uma 

pesquisa junto aos moradores dos bairros que apresentavam maiores dificuldades 

habitacionais no município. 

 A modalidade de pesquisa utilizada foi à pesquisa de campo: onde o objetivo 

é a observação dos fatos tal como ocorrem no território, não permite isolar e 

controlar as variedades, mas perceber e estudar as relações estabelecidas.  

 O método utilizado foi à pesquisa quantitativa, onde buscamos traduzir em 

números as opiniões e informações para serem classificadas e analisadas pela 

equipe técnica.  

O Instrumento utilizado foi o questionário, com perguntas fechadas e de 

múltiplas escolhas, com uma linguagem simples e direta para que o munícipe 

compreendesse com clareza o que está sendo perguntado. 

Podemos considerar que a pesquisa de campo, serviu como constatação da 

realidade local e para confirmação das informações e dados coletados no trabalho 

de campo e nas oficinas de diagnóstico.  Nesse contexto, cabe referenciar, que não 

estamos tratando de dados exatos, e sim de uma amostragem do Município, sendo 

que os questionários foram aplicados somente nos territórios de maior 

vulnerabilidade social, e não no Município todo. 

 

Etapas da pesquisa de campo: 

1) Elaboração do questionário; 

2) Identificação das áreas de maior vulnerabilidade; 

3) Identificação dos pesquisadores, que contamos com a ajuda dos agentes 

comunitários de saúde; 

4) Processo de capacitação para os agentes comunitários de saúde; 

5) Coleta de dados; 

6) Recolhimento dos questionários e avaliação do processo de coleta dos dados; 

7) Tabulação dos dados; 

8) Análise e discussão dos resultados obtidos. 
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Descrição do processo de aplicação da pesquisa de campo 

 

Elaboração do questionário:  

O questionário foi elaborado pela equipe técnica da AMAI conforme 

necessidades identificadas pela equipe, que deveriam ser investigadas no território. 

 Número de questionários aplicados: 186 

 

Questionário utilizado na pesquisa de campo: 
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No município de Vargeão, foram aplicados 186 questionários, mas nem todas 

as questões foram respondidas por todos os entrevistados, em outras obteve-se 

mais de uma resposta. Neste sentido, para cada tabela, será analisado o número de 

questionários respondido correspondente a cada questão. 

A habitação digna e acessível se constitui numa necessidade básica da 

sociedade, especialmente para as populações mais vulneráveis em termos de 

desigualdades sociais. Assim, no caso da problemática da habitação, é necessário 

observar qual o grau de abrangência da falta de moradia em Vargeão, tanto do 

ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo. Tal vulnerabilidade social está 

diretamente relacionada à estrutura de reprodução social dos indivíduos, que tem na 

renda um dos principais componentes.  

Percebe-se que grande parte da população pesquisada tem baixos níveis de 

renda e está concentrada nas áreas mais vulneráveis socialmente. 
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                                                 A renda familiar é de: (181)     

LOCALIDADE (-)1 SM % 1 SM % Até 3 SM % (+) 3 SM % 

Bairro União 0 0% 11 18,64% 34 41,46% 1 14,29% 

Centro 6 18,18% 0 0% 14 17,07% 1 14,29% 

Linha Santa Catarina 2 6,06% 1 1,69% 2 2,44% 0 0% 

Linha Pedrão 2 6,06% 14 23,73% 5 6,10% 0 0% 

Bragagnolo 0 0% 1 1,69% 9 10,98% 3 42,86% 

Bairro Colina 0 0% 3 5,08% 5 6,10% 0 0% 

Linha Rio Liso 1 3,03% 3 5,08% 0 0% 0 0% 

Bairro Bela Vista 0 0% 5 8,47% 5 6,10% 2 28,57% 

Linha Zanuzo 1 3,03% 13 22,03% 1 1,22% 0 0% 

Linha Mendes 4 12,12% 0 0% 0 0% 0 0% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 8 24,24% 0 0% 5 6,10% 0 0% 

Linha Gramas 4 12,12% 4 6,78% 1 1,22% 0 0% 

Linha Marini 2 6,06% 1 1,69% 0 0% 0 0% 

Linha Mariano 3 9,09% 3 5,08% 1 1,22% 0 0% 

TOTAL 33 18,23%  59 32,59%  82 45,30%  7  3,86% 

  
 

Das cento e oitenta e uma (181) famílias respondentes, quando questionado 

sobre a renda familiar, 45,30% (82) recebem até três salários mínimos; 18,23% (33) 

das famílias recebem menos de um salário mínimo; 32,59% (59) recebem um salário 

mínimo, 3,86% (07) recebem mais de três salários mínimos.  

A carência econômica na área urbana do município é de 51,38% (93) em 

comparação à área rural que apresenta um percentual de 48,61% (88).  

Quanto à renda familiar inferior a um salário mínimo, a área rural representa 

14,91% (27) em comparação com a área urbana que corresponde à 3,31% (6). Em 

relação à faixa salarial de um salário mínimo, a área rural representa um total de 

21,54% (39) em comparação ao urbano que representa 11,04% (20). 

Quando tratamos de renda familiar de até três salários mínimos as áreas se 

modificam, sendo que a área urbana corresponde a um total de 37% (67), superior a 

área rural que corresponde a 8,28% (15). Quanto à renda superior a três salários 

mínimos, a área urbana apresenta 3,86% (7) da população com esta faixa salarial, a 

área rural não apresenta esta faixa salarial. 
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       Acessa algum recurso do Governo Federal? (165) 

LOCALIDADE Não acessa % Acessa % 

Bairro União 33 30,84% 10 17,24% 

Centro 15 14,02% 2 3,45% 

Linha Santa Catarina 3 2,80% 2 3,45% 

Linha Pedrão 12 11,21% 9 15,52% 

Bragagnolo 9 8,41% 4 6,90% 

Bairro Colina 4 3,74% 2 3,45% 

Linha Rio Liso 1 0,93% 2 3,45% 

Bairro Bela Vista 9 8,41% 3 5,17% 

Linha Zanuzo 5 4,67% 9 15,52% 

Linha Mendes 1 0,93% 3 5,17% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 7 6,54% 6 10,34% 

Linha Gramas 5 4,67% 2 3,45% 

Linha Marini 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 3 2,80% 4 6,90% 

TOTAL 107 64,84%  58  35,15% 

 

Das cento e sessenta e cinco (165) famílias respondentes sobre a questão do 

acesso aos recursos do Governo Federal, 64,84% (107) responderam não acessar 

os recursos disponibilizados pelas políticas sociais, mas um total de 35,15% (58) das 

famílias acessam algum tipo de recurso disponibilizado pelo Governo Federal.  

Dos 35,15% (58) que acessam os recursos, 22,42% (37) são famílias da área 

rural e apenas 12,72% (21) são da população urbana. 

 

                                              Qual o material de construção da casa? (184)     

LOCALIDADE Alvenaria % Madeira % Mista % Mat. Reap. % 

Bairro União 30 46,15% 16 16,49% 0 0,00% 0 0,00% 

Centro 4 6,15% 18 18,56% 1 14,29% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 3 4,62% 1 1,03% 1 14,29% 0 0,00% 

Linha Pedrão 4 6,15% 8 8,25% 0 0,00% 9 60,00% 

Bragagnolo 0 0,00% 10 10,31% 1 14,29% 1 6,67% 

Bairro Colina 1 1,54% 6 6,19% 1 14,29% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 2 2,06% 0 0,00% 2 13,33% 

Bairro Bela Vista 6 9,23% 5 5,15% 2 28,57% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 5 7,69% 10 10,31% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mendes 0 0,00% 4 4,12% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 10 15,38% 2 2,06% 1 14,29% 0 0,00% 

Linha Gramas 0 0,00% 8 8,25% 0 0,00% 2 13,33% 

Linha Marini 0 0,00% 3 3,09% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 2 3,08% 4 4,12% 0 0,00% 1 6,67% 

TOTAL 65 35,32%  97  52,71% 7 3,80%  15 8,15 % 

 

Das cento e oitenta e quatro (184) famílias respondentes, constatou-se que 

52,71% (97) residem em casas de madeira, 3,80% (07) em casas mistas e 8,15% 
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(15) em casas construídas com material reaproveitado.  

Sendo que o percentual de casas construídas com madeira, mista e de 

material reaproveitado, a área urbana possui um percentual de 53,26% (98) 

enquanto a área rural se apresenta com 44,02% (81). 

 

                                                           Estado de conservação da casa? (182)     

LOCALIDADE Novo/ótimo % Normal % Ruim % Precária % 

Bairro União 0 0,00% 9 17,31% 37 36,63% 0 0,00% 

Centro 1 33,33% 9 17,31% 12 11,88% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 0 0,00% 1 1,92% 3 2,97% 1 3,85% 

Linha Pedrão 0 0,00% 3 5,77% 7 6,93% 11 42,31% 

Bragagnolo 1 33,33% 11 21,15% 1 0,99% 0 0,00% 

Bairro Colina 0 0,00% 2 3,85% 6 5,94% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 3 11,54% 

Bairro Bela Vista 1 33,33% 5 9,62% 5 4,95% 1 3,85% 

Linha Zanuzo 0 0,00% 12 23,08% 2 1,98% 1 3,85% 

Linha Mendes 0 0,00% 0 0,00% 4 3,96% 0 0,00% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 0 0,00% 0 0,00% 12 11,88% 1 3,85% 

Linha Gramas 0 0,00% 0 0,00% 7 6,93% 2 7,69% 

Linha Marini 0 0,00% 0 0,00% 1 0,99% 2 7,69% 

Linha Mariano 0 0,00% 0 0,00% 3 2,97% 4 15,38% 

TOTAL 3 1,64%  52 28,57%  101 55,49%  26 14,28%  

 

Das cento e oitenta e duas (182) famílias respondentes, constatou-se que 

55,49% (101) dos domicílios encontram-se em estado de conservação ruim, e 

14,28% (26) em estado precário sem condições de habitação. A soma desses dois 

percentuais dá um total de 69,77% das famílias respondentes que habitam casas 

que necessitam de reformas, reconstrução por não apresentarem condições de 

habitabilidade. 

A área urbana apresenta um número maior de casas em estado de 

conservação ruim 33,51% (61) em relação à área rural que possui 21,97% (40). Já 

em relação às casas em estado precário, a área rural é superior a cidade, com um 

percentual de 13,73% (25) em relação à cidade que possui 0,54% (01).  

 

                           Quantidade pessoas residentes no domicílio? (185)   

LOCALIDADE 1 à 3 % 4 à 7 % 8 à 11 % Acima 11 % 

Bairro União 20 27,03% 23 22,12% 3 50,00% 1 100,00% 

Centro 13 17,57% 10 9,62% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 3 4,05% 2 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Pedrão 10 13,51% 10 9,62% 1 16,67% 0 0,00% 

Bragagnolo 2 2,70% 11 10,58% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Colina 5 6,76% 3 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 
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Linha Rio Liso 1 1,35% 2 1,92% 1 16,67% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 5 6,76% 8 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 1 1,35% 14 13,46% 1 16,67% 0 0,00% 

Linha Mendes 1 1,35% 3 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 5 6,76% 8 7,69% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Gramas 5 6,76% 4 3,85% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Marini 1 1,35% 1 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 2 2,70% 5 4,81% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 74 40%  104 56,21%  6 3,24%  1 0,54%  

 

Das cento e oitenta e cinco (185) famílias respondentes sobre a quantidade 

de pessoas que residem no domicílio, constatou-se que em 56,21% (104) dos 

domicílios residem de 4 a 7 pessoas;  3,24% (06)  residem de 8 a 11 pessoas e 

0,54% (01) reside mais de 11 pessoas. 

 

        Pessoas dormindo na sala/cozinha? (165) 
Cômodo onde dormem 3 pessoas ou 
mais?(172) 

LOCALIDADE SIM % NÃO % SIM % NÃO % 

Bairro União 11 31,43% 35 26,92% 20 32,79% 26 23,42% 

Centro 1 2,86% 13 10,00% 3 4,92% 18 16,22% 

Linha Santa Catarina 0 0,00% 5 3,85% 1 1,64% 4 3,60% 

Linha Pedrão 8 22,86% 11 8,46% 7 11,48% 14 12,61% 

Bragagnolo 1 2,86% 12 9,23% 7 11,48% 6 5,41% 

Bairro Colina 0 0,00% 8 6,15% 3 4,92% 5 4,50% 

Linha Rio Liso 2 5,71% 1 0,77% 3 4,92% 1 0,90% 

Bairro Bela Vista 2 5,71% 10 7,69% 3 4,92% 9 8,11% 

Linha Zanuzo 8 22,86% 7 5,38% 7 11,48% 7 6,31% 

Linha Mendes 0 0,00% 3 2,31% 2 3,28% 1 0,90% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 1 2,86% 12 9,23% 3 4,92% 10 9,01% 

Linha Gramas 0 0,00% 5 3,85% 0 0,00% 4 3,60% 

Linha Marini 0 0,00% 2 1,54% 0 0,00% 2 1,80% 

Linha Mariano 1 2,86% 6 4,62% 2 3,28% 4 3,60% 

TOTAL 35 21,21%  130  78,78% 61 35,46% 111 64,53%  

 

Das cento e sessenta e cinco (165) famílias respondentes sobre se há 

pessoas que necessitam dormir na sala ou cozinha todos os dias, se percebeu que 

em 21,21% (35) domicílios há pessoas que dormem em sala ou cozinha. A área 

urbana possui um total de 9,09% (15) das famílias que necessitam dormir em sala 

ou cozinha, ficando abaixo da área rural que apresenta um total de 12,12% (20) de 

famílias nestas condições.   

Das cento e setenta e duas (172) famílias respondentes sobre se na 

residência há cômodos onde dormem três pessoas ou mais, se constatou que em 

35,46% (61) das famílias há mais de três pessoas que necessitam dormir em um 
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mesmo cômodo todos os dias, demonstrando a insuficiência do tamanho das casas 

para a quantidade de pessoas que nela residem. Percebemos aqui que o 

adensamento populacional contribui para a caracterização do déficit habitacional do 

município. 

Na área urbana este agravante é maior que o da área rural, somando um total 

de 20,57% (36) em relação à área rural que é de 14,53% (25). 

 

                                           Número de cômodos na casa? (160)   

LOCALIDADE 1 à 3 % 4 à 7 % Acima de 7 % 

Bairro União 13 20,97% 21 23,86% 1 10,00% 

Centro 3 4,84% 15 17,05% 4 40,00% 

Linha Santa Catarina 2 3,23% 2 2,27% 1 10,00% 

Linha Pedrão 16 25,81% 5 5,68% 0 0,00% 

Bragagnolo 0 0,00% 12 13,64% 1 10,00% 

Bairro Colina 0 0,00% 8 9,09% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 4 6,45% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 0 0,00% 9 10,23% 3 30,00% 

Linha Zanuzo 9 14,52% 7 7,95% 0 0,00% 

Linha Mendes 3 4,84% 1 1,14% 0 0,00% 

Assent.  Boa Vista do 
Jardim 2 3,23% 1 1,14% 0 0,00% 

Linha Gramas 4 6,45% 4 4,55% 0 0,00% 

Linha Marini 0 0,00% 2 2,27% 0 0,00% 

Linha Mariano 6 9,68% 1 1,14% 0 0,00% 

TOTAL 62 38,75%  88 55%  10 6,25%  

 

Das cento e sessenta (160) famílias respondentes sobre o número de 

cômodos da casa, percebeu-se que 38,75% (62) das residências possuem de um a 

três cômodos. Assim, se percebe que mais da metade da população respondente, 

que equivale a 61,25% (98), são formadas por famílias que tem mais de 4 pessoas.  

As condições postas demonstram que as casas são insuficientes para a 

quantidade de moradores, significando um adensamento populacional na própria 

casa. 

 

 Se não é proprietário, então a casa é: (80)       

LOCALIDADE Cedida % Arrendada % Alugada % Invadida % Outro % 

Bairro União 13 30,95% 0 0,00% 0 0,00% 11 100,00% 0 0,00% 

Centro 4 9,52% 0 0,00% 12 44,44% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Santa 
Catarina 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Pedrão 3 7,14% 0 0,00% 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Bragagnolo 13 30,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Colina 1 2,38% 0 0,00% 5 18,52% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Bairro Bela Vista 0 0,00% 0 0,00% 9 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mendes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent.  Boa Vista 
do Jardim 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Gramas 2 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Marini 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 1 2,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 42 52,50%  0   27 33,75%  11  13,75% 0 0,00%  

 

A questão “se não é proprietário da casa, então a casa é de” obteve uma 

amostra de oitenta (80) famílias. Dessa amostra, 52,50% (42) dos domicílios são 

casas cedidas (emprestada, provisória); 33,75% (27) são casas alugadas; e 13,75% 

(11) são casas invadidas.  

 

                                Como é destinado o lixo doméstico?  (186)         

LOCALIDADE 
Coleta pref. % Enterrado % Queima % Separa % 

Céu 
aberto % Outro % 

Bairro União 46 0,3833 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Centro 20 0,1667 1 0,056 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 1 0,0083 3 0,167 3 0,081 2 0,222 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Pedrão 6 0,05 6 0,333 11 0,297 7 0,778 1 0,25 0 0,00% 

Bragagnolo 13 0,1083 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Colina 8 0,0667 2 0,111 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 11 0,0917 1 0,056 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 8 0,0667 1 0,056 3 0,081 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mendes 4 0,0333 3 0,167 1 0,027 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 0 0,00% 0 0,00% 13 0,351 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Gramas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,25 0 0,00% 

Linha Marini 0 0,00% 0 0,00% 1 0,027 0 0,00% 1 0,25 0 0,00% 

Linha Mariano 3 0,025 1 0,056 5 0,135 0 0,00% 1 0,25 0 0,00% 

TOTAL 120 63,82%  18 9,5%  37  19,68% 9 4,78%  4 2,12%  0 0,00%  

 

O universo da pesquisa abrangeu cento e oitenta e seis (186) famílias. Na 

questão referente ao destino do lixo doméstico obteve-se uma amostra de cento e 

oitenta e oito (188) respostas, devido à possibilidade de mais de uma resposta na 

questão.  

O destino do lixo no município varia, sendo que, 9,57% (18) das famílias 

enterram; 19,68% (37) queimam; 2,12% (4) deixam a céu aberto.  

O destino do lixo por meio do recolhimento da prefeitura ocorre com uma 

maior intensidade na cidade, o que corresponde a 52,12% (98) em relação à área 

rural que é de 11,70% (22). 
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          A casa possui banheiro? (182)    O banheiro é dentro de casa? (163)   

LOCALIDADE SIM % NÃO % SIM % NÃO % 

Bairro União 43 29,66% 3 8,11% 36 33,03% 9 16,67% 

Centro 22 15,17% 0 0,00% 20 18,35% 3 5,56% 

Linha Santa Catarina 5 3,45% 0 0,00% 5 4,59% 0 0,00% 

Linha Pedrão 9 6,21% 12 32,43% 3 2,75% 18 33,33% 

Bragagnolo 13 8,97% 0 0,00% 12 11,01% 1 1,85% 

Bairro Colina 7 4,83% 1 2,70% 5 4,59% 3 5,56% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 4 10,81% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 12 8,28% 0 0,00% 7 6,42% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 11 7,59% 4 10,81% 8 7,34% 6 11,11% 

Linha Mendes 3 2,07% 1 2,70% 2 1,83% 1 1,85% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 13 8,97% 0 0,00% 3 2,75% 10 18,52% 

Linha Gramas 2 1,38% 7 18,92% 2 1,83% 2 3,70% 

Linha Marini 1 0,69% 2 5,41% 2 1,83% 0 0,00% 

Linha Mariano 4 2,76% 3 8,11% 4 3,67% 1 1,85% 

TOTAL 145 79,67%  37  20,32% 109 66,87% 54 33,12%  

 
 

Das cento e oitenta e duas (182) famílias respondentes a respeito se as 

residências possuem ou não banheiro, 20,32% (37) das casas não possui banheiro.  

Das cento e sessenta e três (163) famílias respondentes, quando 

questionadas sobre se o banheiro é conjugado à casa ou não, 33,12% (54) 

responderam que não. Destes dados levantados foi possível constatar que 23,31% 

(38) das residências são da área rural e 9,81% (16) são da área urbana. 

Os módulos equipados com vaso sanitário, chuveiros e lavatório devem 

apresentar solução para escoamento do esgoto, devendo ser construídos com a 

técnica adequada, conforme padrões mínimos estabelecidos nos projetos. 

  

             A casa possui energia elétrica? (183) Qual a fonte de energia elétrica (177)   

LOCALIDADE SIM % NÃO % Rede % Rabicho % 

Bairro União 47 27,49% 0 0,00% 43 27,56% 5 23,81% 

Centro 22 12,87% 0 0,00% 22 14,10% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 5 2,92% 0 0,00% 5 3,21% 0 0,00% 

Linha Pedrão 16 9,36% 5 41,67% 11 7,05% 5 23,81% 

Bragagnolo 13 7,60% 0 0,00% 13 8,33% 0 0,00% 

Bairro Colina 8 4,68% 0 0,00% 7 4,49% 1 4,76% 

Linha Rio Liso 3 1,75% 1 8,33% 3 1,92% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 12 7,02% 0 0,00% 11 7,05% 1 4,76% 

Linha Zanuzo 12 7,02% 4 33,33% 11 7,05% 0 0,00% 

Linha Mendes 4 2,34% 0 0,00% 4 2,56% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 13 7,60% 0 0,00% 11 7,05% 2 9,52% 

Linha Gramas 6 3,51% 2 16,67% 5 3,21% 7 33,33% 

Linha Marini 3 1,75% 0 0,00% 3 1,92% 0 0,00% 

Linha Mariano 7 4,09% 0 0,00% 7 4,49% 0 0,00% 

TOTAL 171 93,44%  12 6,55%  156 88,13%  21 11,86%  
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Das cento e oitenta e três (183) famílias que responderam a questão referente 

se a casa possui energia elétrica ou não, 6,55% (12) disseram não possuir e 93,44% 

(171) possuem. Foi na área rural que a demanda por energia elétrica se apresenta. 

Das cento e setenta e sete (177) famílias que responderam a questão 

referente à fonte de energia elétrica, 11,86% (21) a energia é proveniente de 

rabicho, ou seja, ligações clandestinas e para 88,13% (156) a energia elétrica é 

proveniente da rede elétrica.  

 

  A casa tem água com canalização interna?(182) 
A rua possui iluminação pública? 
(163)   

LOCALIDADE SIM % NÃO % SIM % NÃO % 

Bairro União 45 46,39% 2 8,33% 44 47,83% 0 0,00% 

Centro 22 22,68% 0 0,00% 20 21,74% 1 1,41% 

Linha Santa Catarina 5 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,63% 

Linha Pedrão 17 17,53% 4 16,67% 0 0,00% 21 29,58% 

Bragagnolo 13 13,40% 0 0,00% 12 13,04% 1 1,41% 

Bairro Colina 8 8,25% 0 0,00% 6 6,52% 2 2,82% 

Linha Rio Liso 1 1,03% 3 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 12 12,37% 0 0,00% 10 10,87% 2 2,82% 

Linha Zanuzo 11 11,34% 4 16,67% 0 0,00% 16 22,54% 

Linha Mendes 3 3,09% 1 4,17% 0 0,00% 4 5,63% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 13 13,40% 0 0,00% 0 0,00% 13 18,31% 

Linha Gramas 4 4,12% 4 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Marini 2 2,06% 1 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 2 2,06% 5 20,83% 0 0,00% 7 9,86% 

TOTAL 158  86,81%  24 13,18%  92 56,44%  71  43,55% 

 

Das cento e oitenta e duas (182) famílias que responderam a questão 

referente à canalização interna da água, 13,18% (24) dos domicílios não possui 

canalização interna enquanto 86,81% (158) possuem.  

Das cento e sessenta e três (163) famílias respondentes, quando 

questionadas a respeito se a rua possui iluminação pública, 43,55% (71) afirmaram 

que a rua onde moram não possui iluminação, e 56,44% (92) afirmaram que a rua 

possui iluminação pública. 

 

 Qual o destino do esgoto da casa? (175)         

LOCALIDADE 
Fossa/filtro % F./F./sumid. % 

Fossa 
Neg. % 

Céu 
ab./Rio % Outro % 

Bairro União 0 0,00% 1 10,00% 46 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

Centro 2 66,67% 3 30,00% 16 11,59% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Santa 
Catarina 0 0,00% 0 0,00% 4 2,90% 1 4,17% 0 0,00% 

Linha Pedrão 0 0,00% 0 0,00% 8 5,80% 12 50,00% 0 0,00% 

Bragagnolo 0 0,00% 0 0,00% 13 9,42% 0 0,00% 0 0,00% 
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Bairro Colina 0 0,00% 3 30,00% 5 3,62% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 16,67% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 1 33,33% 1 10,00% 6 4,35% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 0 0,00% 0 0,00% 13 9,42% 3 12,50% 0 0,00% 

Linha Mendes 0 0,00% 0 0,00% 4 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista 
do Jardim 0 0,00% 0 0,00% 13 9,42% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Gramas 0 0,00% 1 10,00% 4 2,90% 2 8,33% 0 0,00% 

Linha Marini 0 0,00% 0 0,00% 2 1,45% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 0 0,00% 1 10,00% 4 2,90% 2 8,33% 0 0,00% 

TOTAL 3 1,71%  10 5,71%  138 78.85%  24 13,71%  0   

 

Das cento e setenta e cinco (175) famílias respondentes a respeito do destino 

do esgoto, 78,85% (138) disseram que o esgoto é direcionado à fossa rudimentar 

(fossa negra) e 13,71% (24) o destino do esgoto é o rio ou fica a céu aberto.  

Somando um total de 92,57% (162) que não tem acesso a uma infraestrutura 

que garanta tratamento ao esgoto, sendo que apenas um total de 7,42% (13) da 

população respondentes dizem encaminhar o esgoto para a Fossa/Filtro/Sumidouro. 

Não foi constatado resposta na área urbana a respeito do encaminhamento 

do esgoto a céu aberto, enquanto que na área rural 13,71% (24) famílias direcionam 

o esgoto a céu aberto. 

 

 
 

Das cento e setenta e três (173) famílias respondentes, quando questionadas 

sobre o número de domicílios no mesmo lote, se detectou que em 11,56% (20) há 

                                    Número de domicílios no mesmo lote? (173)   

LOCALIDADE 1 domicílio % 2 domicílios % Acima de 2 % 

Bairro União 40 28,99% 4 20,00% 1 6,67% 

Centro 18 13,04% 5 25,00% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 1 0,72% 1 5,00% 2 13,33% 

Linha Pedrão 14 10,14% 2 10,00% 5 33,33% 

Bragagnolo 13 9,42% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Colina 4 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 4 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 9 6,52% 3 15,00% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 14 10,14% 0 0,00% 2 13,33% 

Linha Mendes 4 2,90% 0 0,00% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 9 6,52% 4 20,00% 0 0,00% 

Linha Gramas 0 0,00% 1 5,00% 5 33,33% 

Linha Marini 1 0,72% 0 0,00% 0 0,00% 

Linha Mariano 7 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 138 79,76%  20 11,56%  15 8,67%  
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dois domicílios no mesmo lote; e em 8,67% (15) há mais de dois domicílios no 

mesmo terreno.  

O índice de famílias em que há dois domicílios por lote na área urbana 

corresponde a 6,93% (12), enquanto a área rural corresponde a 4,62% (08). Acima 

de dois domicílios por lote, a área rural apresenta um percentual de 8,09% (14) e a 

área urbana conta com 0,58% (01). 

                    É o proprietário do terreno? (182)       É o proprietário da casa? (179)   

LOCALIDADE NÃO % SIM % SIM % NÃO % 

Bairro União 29 26,36% 18 25,00% 21 20,19% 27 36,00% 

Centro 18 16,36% 4 5,56% 4 3,85% 17 22,67% 

Linha Santa Catarina 4 3,64% 1 1,39% 4 3,85% 2 2,67% 

Linha Pedrão 19 17,27% 1 1,39% 11 10,58% 6 8,00% 

Bragagnolo 1 0,91% 12 16,67% 12 11,54% 1 1,33% 

Bairro Colina 7 6,36% 1 1,39% 2 1,92% 6 8,00% 

Linha Rio Liso 1 0,91% 3 4,17% 4 3,85% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 11 10,00% 1 1,39% 2 1,92% 10 13,33% 

Linha Zanuzo 6 5,45% 10 13,89% 14 13,46% 2 2,67% 

Linha Mendes 0 0,00% 4 5,56% 4 3,85% 0 0,00% 

Assent. Boa Vista do 
Jardim 4 3,64% 9 12,50% 13 12,50% 0 0,00% 

Linha Gramas 5 4,55% 3 4,17% 5 4,81% 2 2,67% 

Linha Marini 2 1,82% 1 1,39% 2 1,92% 1 1,33% 

Linha Mariano 3 2,73% 4 5,56% 6 5,77% 1 1,33% 

TOTAL 110 60,43% 72 39,56%% 104 58,10%  75 41,80%  

 
 

Das cento e oitenta e duas (182) famílias respondentes, quando questionadas 

a respeito da propriedade do terreno, 60,43% (110) disseram não ser proprietário do 

terreno e 39,56% (72) responderam ser proprietárias. 

Das cento e setenta e nove (179) famílias quando questionadas a respeito da 

propriedade da casa, 58,10% (104) responderam ser proprietárias da casa, e 

41,89% (75) disseram que não. 

 

                                                   Tem escritura do terreno? (187)   

LOCALIDADE SIM % NÃO % CONTRATO % 

Bairro União 15 38,46% 28 22,95% 6 23,08% 

Centro 7 17,95% 16 13,11% 0 0,00% 

Linha Santa Catarina 1 2,56% 4 3,28% 0 0,00% 

Linha Pedrão 0 0,00% 11 9,02% 10 38,46% 

Bragagnolo 1 2,56% 12 9,84% 0 0,00% 

Bairro Colina 2 5,13% 6 4,92% 0 0,00% 

Linha Rio Liso 0 0,00% 2 1,64% 0 0,00% 

Bairro Bela Vista 1 2,56% 11 9,02% 0 0,00% 

Linha Zanuzo 0 0,00% 17 13,93% 1 3,85% 

Linha Mendes 2 5,13% 0 0,00% 2 7,69% 

Assent. Boa Vista do 2 5,13% 10 8,20% 1 3,85% 



 

 

 143 

Jardim 

Linha Gramas 5 12,82% 4 3,28% 1 3,85% 

Linha Marini 1 2,56% 1 0,82% 0 0,00% 

Linha Mariano 2 5,13% 0 0,00% 5 19,23% 

TOTAL 39  20,85% 122 65,24% 26 
13,90% 

 

Das cento e oitenta e sete (187) famílias respondentes a respeito da escritura 

do terreno, 65,24% (122) disseram que não; 13,90% (26) afirmaram ter contrato da 

propriedade e apenas 20,85% (39) mencionaram possuir escritura do terreno. 

A inadequação fundiária corresponde a famílias que declaram serem 

proprietárias da edificação, mas não do terreno em que residem. 
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 A área onde a casa encontra-se, está sujeita à: (73)                           

 
Alag   Desl.       

Próxim
o   

Em 
área   Próx   Próximo   

Extraçã
o   

Rodov
.   Alta   

Preserv
.   

Assent
.   Reser.   

LOCAL 
enx % desb % 

Insalub
. % a lixões % 

de 
lixõe

s % 
a 

rios % 
encosta

s % Mineral % 
Ferrov

. % 
Tensã

o % 
Perman

. % Precár. % Indíg. % 

Bairro União 1 0,5 0 
0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 8 0,615 4 0,571 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Centro 0 
0,00
% 1 0,2 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 3 0,230 1 0,143 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha Santa 
Catarina 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha Pedrão 0 
0,00
% 1 0,2 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 12 1 0 

0,00
% 13 0,52 0 

0,00
% 

Bragagnolo 0 
0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Bairro Colina 0 
0,00
% 3 0,6 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 1 0,076 2 0,286 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha Rio 
Liso 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Bairro Bela 
Vista 1 0,5 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha 
Zanuzo 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 1 

0,076
9 0 

0,00
% 0 0,00% 9 1 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha 
Mendes 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Assent. Boa 
Vista do 
Jardim 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 12 0,48 0 

0,00
% 

Linha 
Gramas 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha Marini 0 
0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

Linha 
Mariano 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

0,00
% 0 0,00% 0 

0,00
% 

TOTAL 2 2,7%  5 6,8%  0   0   0   13 
17,8%

  7 9,5%  0   9 
12,3%

  12 
16,4%

  0   25 
34,2%

  0   
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Das setenta e três (73) famílias questionadas sobre a área onde a casa se 

encontra, as respostas foram: 

 2,7% (02) está em áreas de alagamento enchentes.  

6,8% (05) em áreas de deslizamento/desbarrancamento; 

17,8% (13) área próxima a rios; 

9,5% (07) área próxima a encosta; 

12,3% (09) área próxima a rodovias; 

16,4% (12) área próxima a rede de alta tensão; 

34,2% (25) área de assentamento precário. 

Conclui-se que 100% (73) famílias encontram-se em áreas que precisam ser 

realocadas. 

 

 

Slides da apresentação utilizada na capacitação aos agentes comunitários de 

saúde. 
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APÊNDICE B – Reunião com a Comunidade. 
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APÊNDICE C – Segunda Audiência Pública 
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Slides de Apresentação  da Etapa II do PMHIS de Vargeão –  Diagnóstico  do Setor 

Habitacional  
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ANEXO A –  Relatório Assessor Jurídico - Marcos Regulatórios 
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ANEXO B –  Decreto de Nomeação da Equipe Técnica do Município de Vargeão  
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ANEXO C  – Reportagens da Segunda Audiência Pública  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Folha do Alto Irani – Xanxerê – SC- 24/09/2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=79457 

http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=79457

