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INTRODUÇÃO 

 

O produto da Etapa III - Estratégia de Ação - que compõe o PMHIS norteou a 

tomada de decisão Municipal e orientou o desenvolvimento de projetos 

habitacionais, a alocação de recursos, dentre outros. 

A Etapa II do Plano - Diagnóstico - procurou avaliar a dinâmica do 

crescimento populacional, estudar as características do desenvolvimento econômico 

do município, qualificar e quantificar seu déficit habitacional, localizar as áreas mais 

problemáticas e localizar as melhores áreas para a urbanização de interesse social. 

 As necessidades habitacionais mapeadas no diagnóstico, as diretrizes e os 

objetivos definidos indicam as Linhas Programáticas e Programas que devem ser 

desenvolvidos para enfrentar os problemas habitacionais. Esta proposta segue as 

determinações de conteúdo indicada pela Secretaria Nacional de Habitação que 

são:  

As diretrizes são as orientações gerais e específicas que devem nortear a 

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

Habitação, os eixos de desenvolvimento que impactem Linhas Programáticas, 

programas e ações. Procura-se explicitar os princípios e diretrizes que nortearão a 

Política Habitacional do município, fornecendo as bases para a definição dos 

objetivos e metas traçadas pelo PMHIS para a solução dos problemas habitacionais. 

Os objetivos devem expressar os resultados que pretende-se alcançar, ou 

seja, esboçar a situação que deve ser modificada. Deve ser expresso de modo 

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

 Os programas e ações foram estruturados a partir das linhas do Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab) de forma a articular agentes promotores e 

financeiros públicos e privados. Descreve-se as linhas programáticas adotadas para 

a implementação do PMHIS, em consonância com os Programas Federais do 

PlanHab e formulados para se adequarem às exigências Federais e Estaduais para 

obtenção de recursos.  

As metas propostas foram articuladas com os recursos e fontes de 

financiamento e mostram os indicadores que permitam seu acompanhamento. 
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Recomenda-se que sejam realísticas e pactuadas com os diversos atores 

institucionais. Definem detalhadamente os objetivos e metas do PMHIS, assim como 

os custos vinculados a estas metas. Esta seção qualifica, quantifica as ações 

propostas para solução dos problemas habitacionais do Município, sugerindo uma 

distribuição destas ações ao longo do horizonte temporal do PMHIS, de 2011 a 

2025, considerando as prioridades das ações e os recursos financeiros 

potencialmente disponíveis. 

Os recursos e fontes de financiamento são indicados a partir das fontes 

existentes em nível Nacional, Estadual e Municipal, são indicados para direcionar o 

Município para a execução do PMHIS, orientando o gestor municipal onde buscar 

recursos financeiros para executar as ações propostas neste documento. Trata da 

viabilização econômica do enfrentamento do problema habitacional no município. 

Dentro do contexto atual da Política Nacional de Habitação existem amplas 

possibilidades para um Município enfrentar com sucesso o desafio de equacionar os 

problemas habitacionais. No que tange os recursos financeiros necessários, basta o 

município estar estruturado sob o ponto de vista técnico e administrativo para 

acessar, através de projetos, as fontes de financiamento disponíveis.  

No Monitoramento, Avaliação e Revisão é para mostrar a forma que o PMHIS 

produz resultados concretos, o monitoramento foi realizado continuamente desde o 

primeiro momento de sua implantação pela Equipe Técnica do Município e pelos 

conselheiros de habitação. Nesse item foi definido estratégias e procedimentos para 

verificar se houve avanço na implantação do Plano e na resolução dos problemas 

habitacionais identificados. Apresentam a estratégia de acompanhamento e 

avaliação do PMHIS, incluindo um conjunto de indicadores habitacionais. 
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1 PRINCÍPIOS E DIRETRIZES ORIENTADORAS DO PMHIS NO CONTEXTO DO 

PLANHAB 

 

O PMHIS visa reverter o quadro de irregularidade existente, propondo 

soluções para as situações consolidadas e adotando mecanismos para impedir que 

estas circunstâncias se perpetuem, através do estabelecimento de uma política 

habitacional ancorada em princípios, diretrizes, objetivos, metas, recursos e 

instrumentos técnicos e jurídicos necessários para sua implementação. 

Dentro desta lógica, o Poder Público tem papel fundamental. O princípio 

basilar desta política é atuar em consonância com a Política Urbana e o PlanHab no 

cumprimento da função social da cidade e da propriedade. Da mesma forma, as 

demais Políticas Setoriais relacionadas à habitação também deverão ser pensadas 

de forma integrada. Para além da integração administrativa e técnica, a gestão 

democrática das Políticas Habitacionais devem constituir garantia de que o poder 

público desempenhe de forma participativa suas atribuições. 

O PMHIS de Vargeão tem como referência o Plano Nacional de Habitação 

(Ministério das Cidades, 2008), onde são estabelecidos princípios e diretrizes que 

devem ser atendidos no planejamento da solução do problema habitacional 

envolvendo as três instâncias de governo (Federal, Estadual e Municipal). Visando 

subsidiar a necessária integração das propostas do PMHIS de Vargeão as três 

esferas de governo, observou-se: 

 
(I) Constituição Federal e Estadual, 

(II) Estatuto das Cidades, 

(III) Resoluções da Conferência Nacional, Estadual e Regional das Cidades, 

do Conselho das Cidades, do Conselho Gestor do FNHIS e do CONAMA; 

(IV) Diretrizes da Política Nacional de Habitação, 

(V) Lei Orgânica Municipal; entre outras indicações relacionadas à questão 

habitacional. 

 

O texto a seguir descreve, em detalhe, estas indicações dividindo-as em 

princípios e diretrizes. Na sequência são descritos, respectivamente os objetivos, 
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metas, recursos técnicos e jurídicos necessários a implementação do PMHIS. 

 
 

1.1 PRINCÍPIOS 

 

O PMHIS de Vargeão está pautado em 07 (sete) princípios fundamentais, 

enunciados e comentados abaixo: 

 

1. Direito à Moradia Digna, enquanto direito humano, individual e coletivo, 

previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição 

Brasileira de 1988 1 

O direito à moradia prevista na Carta de 1988 como um direito social do 

cidadão, passando a ser de responsabilidade do Estado, criar e desenvolver 

políticas. 

O exercício da cidadania está ligado aos princípios da inclusão social, o 

exercício da democracia, do acesso a terra urbanizada, à moradia, a serviços 

públicos de qualidade e a melhoria da qualidade de vida da população, ao trabalho, 

à alimentação, ao acesso à saúde, e dentre todos os direitos sociais garantidos. 

 

2. Moradia digna como direito e vetor de inclusão social das diferentes 

etnias, garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, 

saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, 

serviços urbanos e sociais. Tratamento da questão habitacional como Política 

de Estado, responsabilizando o poder público como agente indispensável na 

regulação urbana 2. 

A forma como o espaço social e geográfico foi sendo transformado ao longo 

dos tempos, gerou inúmeros problemas que atualmente o poder público não pode 

se isentar da responsabilidade, tanto na produção, por não propiciar um espaço 

adequado à habitabilidade da população carente como por não desenvolver e 

implementar a infraestrutura urbana para esta população residir. Cabe ao poder 

público, propiciar espaço dotado de infraestrutura básica adequada à qualidade de 
                                                           

1
  MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. Política Nacional de 

Habitação. Cadernos MCidades. Brasília: Ministério das Cidades, novembro 2004. 
2
 Idem 2. 
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vida, inclusão social, preservação ambiental cumprindo assim a função social da 

moradia para toda população de baixa renda que possui problemas habitacionais. 

 

3. Compatibilidade e integração das políticas habitacionais Federal; Estadual, de 

Distrito Federal e Municipal, bem como das demais políticas setoriais de 

desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social. Articulando ações 

voltadas para a integração da política habitacional com as demais políticas 

setoriais, sociais e ambientais. 

Gerir a cidade hoje, subentende uma analise articulada entre todos os 

setores: social, cultural, econômico, jurídico, político e ambiental, por meio de 

ações. Nesse sentido, a gestão pública pode se efetivar de forma sustentável, 

contemplando as mazelas produzidas ao longo dos anos pelo descaso do poder 

público com a população carente.  Haja vista que, a Política Habitacional não se 

reduz apenas a produção de moradias, e sim, incorpora serviços de infraestrutura, 

saneamento, equipamentos e serviços urbanos e sociais, mobilidade e transporte 

coletivo. Dessa forma, é que se garante que a Política Habitacional integrada entre 

os diversos setores da sociedade de fato seja implementada, e garanta a 

participação ativa da sociedade civil tanto na elaboração como na execução de 

políticas e programas habitacionais. 

A co-responsabilidade entre as esferas do governo e sociedade civil se faz 

necessário para romper com uma visão cultural e tradicional de elaboração de 

políticas públicas centralizadoras e fragmentadas para uma visão integrada entre 

as esferas de governo e com as demais políticas setoriais (saúde, educação, 

assistência social). 

 

4. Materialização da Função Social da Propriedade urbana por meio da 

implementação de instrumentos de reforma urbana que desenvolvam o 

ordenamento e controle do uso do solo, de forma a combater a retenção 

especulativa e garantir acesso à terra urbanizada e assim, cumprindo com 

sua função social 3. 

                                                           
3
 MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. Política Nacional de 

Habitação. Brasília: Cadernos MCidades, novembro 2004, p. 30. 
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Tal princípio está em consonância com o Estatuto da Cidade que estabelece 

em seu Artigo 39. “[...] A propriedade urbana cumpre sua função social quando 

atende as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano 

Diretor: assegurando o atendimento das necessidades dos cuidados quanto à 

qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades 

econômicas” 4. 

Este princípio deve garantir o direito da população em permanecer nas áreas 

ocupadas por assentamentos precários ou em áreas próximas, que estejam 

adequadas do ponto de vista socioambiental, preservando seus vínculos sociais 

com o território, o entorno e sua inserção urbana, considerando a viabilidade 

econômico-financeira das intervenções 5. 

A Função Social da propriedade urbana se cumpre quando o Plano Diretor 

define metas e ações que garantam condições para que as políticas urbanas sejam 

colocadas em práticas, e com isso, propiciar o desenvolvimento e apropriação por 

parte da população de baixa renda aos espaços, recursos e serviços que a cidade 

possui e oferece tais como: meio ambiente, educação, saúde, moradia, lazer, 

cultura, saneamento básico, transporte, infraestrutura urbana, trabalho tanto para 

as gerações atuais como para as futuras gerações. 

O Município de Vargeão, não possui o Plano Diretor, mas deverá elaborá-lo 

para que de fato as Zonas de Interesse Social – ZEIS aptas para habitação de 

interesse social propostas nesse plano de fato sejam efetivadas. 

 

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

público é agente indispensável na regularização urbana e do mercado 

imobiliário, na provisão da moradia e na regularização de assentamentos 

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

extrapole um só governo. 

A questão habitacional deve ser vista enquanto uma política pública 

permanente, em consonância com o Estatuto das Cidades, o poder público deverá 

criar mecanismos de regularização jurídica dos loteamentos irregulares e precários, 

                                                           
4
 MINISTÉRIO DAS CIDADES. Estatuto das Cidades, 2001. 

5
 Em conformidade com a primeira diretriz da Política Nacional de Habitação. BRASIL. Política 

Nacional de Habitação. Brasília, 2004. 
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de forma a evitar que o déficit habitacional se reproduza e se desenvolva, 

colocando em risco a função social da propriedade urbana. 

 

6. Gestão Democrática com participação dos diferentes segmentos da 

sociedade, possibilitando o controle social, transparência nas decisões e 

procedimentos6 e avaliação do impacto social. 

A política brasileira ao longo de sua história até recentemente não tinha por 

tradição envolver a sociedade civil na elaboração, execução e acompanhamento 

das políticas. Com a redemocratização da sociedade brasileira nos fins dos anos 

1980, e por meio da Constituição Federal de 1988, se percebe gradativamente uma 

alteração na forma de fazer política no Brasil. A democracia participativa se faz 

mediante a gestão democrática por meio da participação efetiva dos diferentes 

grupos da sociedade desde sua formulação, execução e fiscalização. 

A realidade local Municipal constituída por vários atores sociais que possuem 

concepções e visões diferentes e até mesmo conflitantes sobre o como gerir a 

cidade, é ponto fundamental para a gestão pública, sendo necessário então, ser 

pensada e planejada em meio a esferas públicas e democráticas. Esta nova forma 

de fazer política pode ser vista por meio da gestão democrática, que busca a 

desconcentração do poder; através dos conselhos, a sociedade civil é chamada 

para atuar na implantação e implementação das políticas, visando o controle social. 

 

7. Planejamento do crescimento e desenvolvimento da cidade, da 

distribuição espacial da população e das atividades econômicas, da 

preservação ambiental para evitar e corrigir as contradições do crescimento 

urbano. 

A análise socioeconômica e ambiental da cidade é ponto fundamental para 

planejar seu crescimento e desenvolvimento sem aferir a questão ambiental, 

cultural e social do local, garantindo assim, o pleno desenvolvimento econômico da 

cidade. O espaço socioeconômico está inserido sobre o espaço geográfico e 

ambiental, em que o Plano Diretor do Município quando existe deverá estar em 

                                                           
6
 MINISTÉRIO DAS CIDADES. SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO. Política Nacional de 

Habitação. Brasília: Cadernos MCidades, novembro 2004, p. 30-31. 
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consonância com o PMHIS, devendo prever e contemplar a demanda demográfica 

e o crescimento econômico, o desenvolvimento urbano sem colocar em risco as 

questões referentes ao meio ambiente com seus recursos naturais e a questão 

sociocultural. 

 

1.1.1 Objetivos 

 

O PMHIS determina como objetivos para a política municipal de habitação: 

 

1. Garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso a 

terra urbanizada, à moradia e aos serviços públicos de qualidade, ampliando a 

oferta de habitações e melhorando as condições de habitabilidade da população de 

baixa renda. 

2. O atendimento às necessidades habitacionais do conjunto da população, 

atuando de forma diferenciada segundo os segmentos de renda da população, 

tendo como prioridade o atendimento à população de menor renda. 

3. Estimular a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação 

de Mercado Popular (HMP) por demais agentes da produção habitacional, tais 

como a iniciativa privada e as associações e cooperativas populares de produção 

de moradias. 

4. Garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental dos programas 

habitacionais, através de sua articulação com as políticas de desenvolvimento 

econômico e social de gestão ambiental. 

5. Reverter o processo de segregação sócio-espacial na cidade, por 

intermédio da oferta de áreas, do incentivo e indução à produção habitacional 

dirigida aos segmentos sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, bem 

como pela urbanização e regularização dos assentamentos precários ocupados por 

população de baixa renda. 

 

1.2 DIRETRIZES 

 

Visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos para a política 
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habitacional do Município, o PMHIS estabelece como suas diretrizes: 

 

1. Prioridade aos planos, programas e projetos habitacionais que atendam 

as necessidades da população de baixa renda, e que estejam articulados com 

a política habitacional e ligados ao âmbito Federal, Estadual, Municipal e não 

estatal7. 

 Os planos, programas e projetos habitacionais devem ser desenvolvidos pela 

instância Municipal, que tem a responsabilidade de estabelecer articulação com as 

demais esferas políticas e privadas para garantir a elaboração e execução do que 

determina o PMHIS. Esta diretriz está contemplada no princípio 03 (três). As ações 

presentes no PMHIS são direcionadas para suprir uma demanda vinda da população 

de baixa renda, que tem a moradia e infraestrutura um direito social prevista na 

Constituição Federal de 1988. 

 Além da elaboração dos planos, programas e projetos habitacionais são de 

responsabilidade do Poder Público criar condições e incentivo à formação de um 

grupo de atores sociais como Cooperativas e Associações comunitárias auto 

gestionárias que visam à promoção de ações ao acesso a moradia digna. 

 

2. Priorizar o aproveitamento de áreas com infraestrutura não utilizadas, 

subutilizadas 8 e possíveis áreas destinadas à habitação de Interesse Social. 

 A ocupação e produção do solo urbano ocorrem mediante a oferta existente no 

Município e quando não há, o Poder Público deverá adquirir áreas privadas para 

implantação de programas habitacionais à população de baixa renda. Quando há 

espaço urbano público sem cumprir a função social, estes devem ser utilizados nos 

programas habitacionais previstos no PMHIS. Caso não existam áreas públicas, 

devem ser adquiridas áreas particulares. 

 A infraestrutura e os serviços urbanos das áreas que serão utilizadas pelo 

Poder Público e os custos decorrentes estão contemplados nas ações previstas no 

PMHIS. Mediante sua execução, será possível a concretude do aumento da malha 

                                                           
7
  BRASIL. Lei Federal 11.124, de 16 de junho de 2005 e BRASIL. Lei Estadual 13.017, de 24 de 

julho de 2008. 
8
 Idem 9. 
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urbana; moradias dignas à população de baixa renda e a Função Social da cidade. 

Diretriz esta estabelecida a partir do princípio 04 (quatro). 

 

3. Incrementar terrenos públicos para implantação de projetos habitacionais 

de Interesse Social. 

 Com base no princípio 02 e 04 (dois e quatro), que estabelece a Função Social 

da propriedade urbana, o poder público deverá utilizar terrenos públicos 

implementados de infraestrutura urbana por meio de programas e projetos urbanos 

previstos no PMHIS com a finalidade de adequar as condições de habitabilidade da 

população carente que residem em espaços públicos. Esses espaços devem ser 

desenvolvidos com base no PMHIS, com a criação de equipamentos urbanos que 

garantam a inclusão social da população de baixa renda no meio urbano legal e com 

isso se afasta da condição de marginalidade social. 

 

4. Sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos 

implementados. 

 O desenvolvimento urbano deve ser mediado por projetos planejados e 

executados pelo Poder Público e Agentes Sociais, com vistas á produção 

econômica, financeira e social de forma sustentável. O PMHIS visa o 

desenvolvimento e o crescimento do Município em áreas que não afetam os 

recursos naturais e o bem estar da população. Para tanto o plano prevê áreas 

destinadas ao desenvolvimento econômico, à moradia e à preservação ambiental. A 

gestão púbica deve propiciar serviços de infraestrutura como: coleta de lixo, 

iluminação pública, pavimentação, saneamento básico, educação e saúde, 

abastecimento de água para as áreas mais distantes do centro urbano, bem como 

as áreas rurais. A política habitacional do município deve ser integrada a outras 

políticas, projetos e programas setoriais a nível Estadual e Federal. 

 

5. Incentivo a implementação dos diversos institutos jurídicos que 

regulamentam o acesso a moradia, previsto no Estatuto da Cidade e outros. 

 O princípio 01 (um) estabelece a moradia como um direito social, e, o Estado 

deve garantir que esse direito se efetive. A Política Nacional de Habitação 
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estabelece que os Municípios, junto com a esfera Estadual e Federal criem 

mecanismos exeqüíveis para solucionar o problema habitacional. Mecanismos estes 

contemplados nesse Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 

6. Adoção de mecanismos para o acompanhamento e avaliação e de 

indicadores de impacto social das políticas, planos e programas. 

 Seguindo o Princípio 06 (seis) foi contemplada nessa política municipal de 

habitação a formação de corpo técnico qualificado para atuar na execução, 

avaliação e acompanhamento dos programas sociais propostos. 
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2 LINHAS PROGRAMÁTICAS 

 

O déficit habitacional diagnosticado, bem como, os princípios, objetivos e 

diretrizes definidos indicam as Linhas Programáticas e Programas a serem 

desenvolvidas com o intuído de enfrentar o problema habitacional presente no 

Município. 

As Linhas Programáticas podem ser entendidas como estratégias procurando 

solucionar as demandas habitacionais existentes no Município em sua área rural e 

urbana, as quais têm por base grandes eixos de ação que se subdividem em 

Programas Habitacionais, que quando necessário, podem estar sendo subdivididos 

em subprogramas contemplando ações destinadas ao atendimento da demanda 

habitacional existente no Município. 

De acordo com orientações do PlanHab, serão adotadas 05 (cinco) Linhas 

Programáticas, sendo elas: 

 Linha Programática de atendimento para integração urbana de 

assentamentos precários e informais; 

 Linha Programática de atendimento para a produção e aquisição da 

habitação; 

 Linha Programática de atendimento para a melhoria habitacional; 

 Linha Programática de atendimento para assistência técnica; 

 Linha Programática de atendimento para o desenvolvimento institucional. 

Estas Linhas Programáticas por sua vez, estão estruturadas por meio de 

programas e subprogramas específicos a cada realidade, articulando atribuições 

distintas dos indivíduos envolvidos na coordenação, operação, recursos financeiros 

e de promoção habitacional. Os recursos para o financiamento dos programas e 

subprogramas habitacionais serão mediados pelo Poder Público. 

Na sequência serão apresentados quadros sistematizados e a descrição 

sobre as Linhas Programáticas, os Programas a serem executados pelo Município 

para o enfrentamento dos problemas habitacionais levantados durante a Etapa II – 

Diagnóstico do setor habitacional, os quais foram discutidos com a Equipe Técnica 

do Município e pactuados com a sociedade através de Audiência Pública. 
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Cabe salientar que os percentuais indicados nas metas dos programas, nem 

sempre totalizam a soma de 100% (cem por cento) uma vez que os dados foram 

quantificados pela Equipe Técnica do Município, cabendo a Equipe Técnica da 

AMAI, não efetuar as alterações nos percentuais. 

 

Quadro Geral das Necessidades Habitacionais 

 

São com base nos dados do quadro 01 que foram elaborados os Programas e 

Ações, os quais servem para sanar os problemas encontrados. 

 
 

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 01: Quadro geral das necessidades habitacionais 

                                   Fonte: Arquivos Equipe Técnica do Município de Vargeão. 

 

 

Cada Linha Programática baseia-se em eixos de ação que correspondem as 

necessidades detectadas e se dividem para fins de estruturação de ação pública-

privada em programas que se destinam ao atendimento de demandas mais 

especificas. 
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2.1 LINHA PROGRAMÁTICA – INTEGRAÇÃO URBANA DE ASSENTAMENTOS 

IRREGULARES – LPA1 

 

Esta Linha Programática prevê o atendimento da demanda habitacional 

existente no Município em áreas de assentamentos irregulares, sendo efetivado por 

meio da criação ou melhoria da estrutura, infraestrutura de equipamentos urbanos, 

bem como serviços urbanos e da regularização fundiária e urbanística. 

Esta Linha Programática se subdivide em dois programas que estão 

subdivididos em dois subprogramas. 
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LP1 Linha 
Programática 1 

Atendimento para Integração Urbana de Assentamentos Precários e Informais 

Programa 
P01A 

Regularização Fundiária e Urbanística de Assentamentos Irregulares e Precárias 

OBJETIVO Promoção da regularização da posse e parcelamento do solo dos assentamentos precários.  

META Promover a legalização de aproximadamente 112 (duzentos e doze) terrenos, contemplando a área urbana e rural do Município. 

PÚBLICO-
ALVO 

Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura 
urbana, situação total ou parcial de risco e irregularidade jurídica. 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2022. 

Subprograma – 
SP1A 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTEAMENTOS IRREGULARES – Nosso Chão 

Subprograma 
Habitacional 

Nome do 
programa 

 
 

Nosso 
Chão 

Objetivo 
 

Promover a 
regularização 
fundiária de 
loteamentos 
irregulares. 

Ações 
- Regularizar 
loteamentos 
através de Ação 
Judicial de 
Usucapião 
- Implantação e 
regularização de 
loteamentos pelo 
Poder Público 
Municipal 
- Concessão lotes 
para uso especial 
para fins de 
moradia. 
- Fiscalizar a 
legislação relativa 
ao uso do solo, 
loteamento, e 
código de obras e 
de posturas 
municipais. 

Meta 
Eliminar 100% as áreas 
irregulares (Linha Zanuzzo e 
Linha Pedrão). 
 

2011 a 2015 – 30 terrenos – 
26,78% 

 
2016 a 2019 – 41 terrenos – 

36,61% 
 

2020 a 2022 – 41 terrenos – 
36,61% 

 

Prazo 
 

12 anos 

Responsável 
 

-Tributação; 
- Assessoria 
Jurídica; 
Séc. Municipal 
de 
Administração 
 

Recursos  
 

- Municipal; 
- Estadual; 
- Federal. 

Custo 
Estimado 

 
R$ 
350.000,00 
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Programa P1A – Regularização Fundiária de Assentamentos Irregulares e 

Precários 

 

Demanda do Programa P1A 

 

Necessidades Habitacionais Rural Urbana Total 

Regularização Fundiária  
Referente à questão: 

Não possui escritura do terreno 

 
39 

 
73 

 
112 

Quadro 02: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

Objetivo do Programa P1A  

 Promoção da regularização da posse e parcelamento do solo dos 

assentamentos precários. 

 

Meta do Programa P1A 

 Promover a legalização de aproximadamente 112 (duzentos e doze) terrenos, 

contemplando a área urbana e rural do Município. 

 

Público-alvo do Programa P1A 

 Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura urbana, situação total ou 

parcial de risco e irregularidade jurídica. 

 

Prazo de execução do Programa P1A 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2022. 

 

Subprograma SP1A – Regularização Fundiária de Loteamentos Precários – 

Nosso Chão 

 

Descrição do Subprograma SP1A 

 Este programa contempla a regularização jurídica de assentamentos 
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Irregulares, que são aqueles que em alguns casos estão aprovados pelo Órgão 

Publico Municipal e em outros casos, existe a ocupação do terreno sem a 

aprovação dos órgãos competentes, e dessa forma não estão registrados no 

Cartório de Registro de Imóveis. 

 

Objetivo do Subprograma SP1A 

 Promover a regularização jurídica em assentamentos irregulares existentes 

ou em processo de formação, assegurando a posse e a propriedade definitivas das 

habitações por parte de seus moradores, de modo a evitar remoção arbitrária e 

despejos forçados.  

 

Ações do Subprograma SP1A 

 Regularizar loteamentos através de Ação Judicial de Usucapião; Implantação 

e regularização de loteamentos pelo Poder Público Municipal; Concessão de lotes 

para uso especial para fins de moradia; Fiscalizar a legislação relativa ao uso do 

solo, loteamento, e código de obras e de posturas municipais. 

 

Metas do Subprograma SP1A 

O Município tem por meta eliminar 100% das áreas irregulares que se 

encontram localizadas: na Linha Zanuzzo e Linha Pedrão. 

O Município tem por finalidade no período de 2011 a 2015 regularizar 30 

(quarenta) terrenos que corresponde a 32,80% das áreas irregulares do Município. 

Em seguida, o Município pretende no período de 2016 a 2019 regularizar 41 

(quarenta e um) terrenos, correspondendo a 33,60% da meta estipulada. 

No período de 2020 a 2022, o Município tem por meta, regularizar 41 

(quarenta e um) terrenos, o que corresponde a 33,60% da meta estipulada. 

 

Prazo de execução do Subprograma SP1A 

 Essas metas traçadas pelo Município têm um prazo de 12 (doze) anos para 
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serem atendidas. 

 

Custo estimado para a Execução do Subprograma SP1A 

 O custo estimado para a execução das ações previstas para a execução do 

subprograma “nosso chão” pelo município é de R$ 350.000,00 (trezentos e 

cinquenta mil reais). 

 

Agentes do Subprograma SP1A 

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento das ações são: Secretaria 

Municipal de Administração; Departamento Jurídico; Departamento de Engenharia e 

Tributação. 

 

Fontes de Recursos do Subprograma SP1A 

 Municipal através de recursos próprios; 

Estadual, através da Companhia de habitação do Estado de Santa Catarina - 

COHAB; 

 Federal, através do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FNHIS. 

 

Indicador do Subprograma SP1A 

 Número de terrenos regularizados até 2022.  

 

Segundo Programa – Regularização Fundiária de Assentamentos Precários - 

P1B 
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LPA1 Linha 
Programática 

01  

Atendimento para Integração Urbana de Assentamentos Precários e Irregulares 

Programa – P1B Regularização Fundiária e Urbanística de Assentamentos Irregulares e Precários  

OBJETIVO Promover a integração física do assentamento ao conjunto da cidade e melhorar diversos aspectos das condições habitacionais; e, 
Estabelecer padrões de ocupação urbana sem riscos e que sejam compatíveis com a proteção e recuperação do meio ambiente. 
 

META Melhorar a infraestrutura. 

PÚBLICO – 
ALVO 

O Município todo. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 15 (quinze) anos. 

Subprograma 
SP1B 

Regularização Urbanística – Cidade Limpa e Organizada 

Subprograma 
Habitacional 

Nome do 
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo 
Estimado 

  

CIDADE LIMPA 
E 

ORGANIZADA 

 

 

 

 

 

 

Promover a 
oferta de 
infraestrutura 
básica. 

 

Planejar, executar, fiscalizar e 
acompanhar os serviços de 
limpeza pública, coleta e 
disposição do lixo; 

Promover a limpeza, 
manutenção e conservação de 
terrenos baldios e estradas 
vicinais rurais; 

Implantar e conservar a 
pavimentação de vias públicas – 
implantando promoção a 
acessibilidade ao portador de 
deficiência; 

Oportunizar a população acesso 
a água tratada, energia elétrica, 
iluminação pública e esgoto 
sanitário. 

 

2011 a 2014 
-15% 

2015 a 2018 
-20% 

2019 a 2022 
-35% 

2023 a 2025 
-30% 

 

A partir de 
2011 com  
perspectiva 
para 
conclusão 
em15 anos. 

 

 

 

 

 

-Tributação; 

- Assessoria Jurídica; 

-Sec. Munic. de Asst. 
Social; 

- Sec. Munic. de 
Obras e Serviços 
Urbanos; 

-Sec. Munic. de 
Administração; 

- Câmara Municipal de 
Vereadores; 

- Sec. Munic. de 
Saúde; 

- Sec. Munic. de 
Educação. 

Municipal  

Federal   

Estadual  

 

 

 

 

 

 

 
R$ 

8.000.000,00 
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Demanda do Programa P1B 

 

Objetivo do Programa – P1B 

 Promover a integração física do assentamento ao conjunto da cidade e 

melhorar diversos aspectos das condições habitacionais; 

  Estabelecer padrões de ocupação urbana sem riscos e que sejam 

compatíveis com a proteção e recuperação do meio ambiente. 

 

Meta do Programa – P1B 

 Melhorar a infraestrutura urbana de assentamentos precários. 

 

Público-alvo do Programa – P1B 

 Áreas que apresentam habitações precárias e que não apresentam serviços 

de infraestrutura urbana. 

 

Prazo de execução do Programa – P1B 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 15 (quinze) anos. 

 

Subprograma SP1B – Regularização Urbanística - Cidade Limpa e Organizada 

 

Descrição do Subprograma – SP1B-  

 Este programa prevê ações voltadas à melhoria da qualidade de vida dos 

moradores de áreas precárias, visando à intervenção do poder público através da 

oferta de serviços de infraestrutura urbana, desde pavimentação, iluminação, 

saneamento, canalização, coleta de lixo e equipamentos urbanos. O programa deve 

priorizar o direito da população em permanecer nas áreas ocupadas por 

assentamentos precários ou em áreas próximas, que estejam adequadas do ponto 

de vista socioambiental, preservando seus vínculos sociais com o território, o 

entorno e sua inserção urbana. 

 

Objetivo do Subprograma – SP1B 
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  Promover a oferta de infraestrutura básica de áreas precárias que 

apresentem necessidade de equipamentos urbanos como, energia elétrica, 

saneamento, canalização, pavimentação de vias rurais e urbanas, coleta do lixo, 

limpeza de terrenos e ruas, em consonância com a Política Nacional de 

Acessibilidade.  

 

Ações do Subprograma – SP1B 

 Planejar, executar, fiscalizar e acompanhar os serviços de limpeza pública, 

coleta e disposição do lixo; 

 Promover a limpeza, manutenção e conservação de terrenos baldios e 

estradas vicinais rurais; 

 Implantar e conservar a pavimentação de vias públicas – implantando 

promoção a acessibilidade ao portador de deficiência, idoso e outros 

segmentos sociais com dificuldade de locomoção; 

 Oportunizar a população acesso a água tratada, energia elétrica, iluminação 

pública e esgoto sanitário. 

 

Metas do Subprograma – SP1B  

 O Município tem por meta desenvolver a infraetrutura de assentamentos 

precários ao longo de quinze anos, da seguinte forma: No período que compreende 

2011 a 2025, o Município estará regularizando 15% dos assentamentos precários 

com infraetrutura urbana. 

 No período de 2015 a 2018, o Município estará regularizando 20% dos 

assentamentos precários com infraetrutura urbana. 

 No período de 2019 a 2022, o Município estará regularizando 35% dos 

assentamentos precários com infraestrutura urbana. 

 E no período de 2023 a 2025, o Município estará regularizando 30% dos 

assentamentos precários com infraetrutura urbana, cumprindo assim 100% da meta 

proposta. 

 

Prazo de execução do Subprograma SP1B 
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 O Município estipulou um prazo de 15 (quinze) anos para a execução do 

PMHIS que iniciará em 2011 e se estenderá até 2025. 

 

Custo estimado para a Execução do Subprograma SP1B 

 O custo estimado para a execução das ações previstas no PMHIS pelo 

Município de Vargeão para este subprograma denominado “cidade limpa e 

organizada” será de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 

 

Agentes do Subprograma SP1B 

 Assessoria Jurídica; 

 Câmara Municipal de Vereadores; 

 Sec. Municipal de Administração; 

 Sec. Municipal de Assistência Social; 

 Sec. Municipal de Educação; 

 Sec. Municipal de Obras e Serviços Urbanos; 

 Sec. Municipal de Saúde; 

 Tributação. 

 

Fontes de Recursos do Subprograma SP1B 

 Municipal, através de recursos próprios; 

 Estadual, via Companhia de habitação do Estado de Santa Catarina; 

 Federal, via Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 

 

Indicador do Subprograma SP1B 

 Número de assentamentos urbanizados até 2025. 

2.2 LINHA PROGRAMÁTICA – ATENDIMENTO PARA A PRODUÇÃO E 

AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO – LP2 

 

Esta Linha Programática prevê a oferta de novas unidades habitacionais, 

para reduzir o déficit habitacional e atender a demanda futura, por meio da 

promoção pública, privada e por autogestão popular. Esta linha programática prevê 
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05 (cinco) subprogramas para contemplar os objetivos referentes à oferta 

habitacional. Sendo eles: 

 Promoção de novas unidades habitacionais urbanas; 

 Promoção pública de locação social de unidades habitacionais em centros 

históricos e áreas urbanas consolidadas; 

 Promoção pública de loteamentos urbanos com oferta de materiais de 

construção e assistência técnica; 

 Aquisição de unidades habitacionais existentes; 

 Promoção pública ou por autogestão de unidades habitacionais rurais. 

Portanto, o programa que contempla a demanda por aquisição de moradias, 

é o Programa Produção e Aquisição da Habitação. Dentro desse programa se criou 

um subprograma promoção de novas unidades habitacionais urbanas e rurais. 

 

Programa LP1A – Produção e Aquisição da Habitação 
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LP2 Linha 
Programática 2 

Atendimento para produção e aquisição de habitação 

Programa 
P2A 

Produção e Aquisição da Habitação 

OBJETIVO Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional. 
 

META Produzir novas habitações em aproximadamente 105 (cento e cinco) residências precárias, alugadas, cedidas e invadidas. 
 

PÚBLICO-
ALVO 

Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura urbana, 
situação total ou parcial de risco. Famílias que vivem em casas alugadas, cedidas e invadidas com renda de até 03 (três) salários mínimos. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 12 (doze) anos. 
 

Subprogra
ma SP2A 

PRODUÇÃO DE NOVAS MORADIAS “João de Barro” 

PROGRAMA 
HABITACIO- 

NAl 

Nome do  
programa 
 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo Estimado 

 JOÃO 
DE 

BARRO 
 
 
 
 
 

Redução do 
déficit 

habitacional 
quantitativo 
 
 
 
 

Implantação de 
Projeto 
Habitacional de 
Interesse Social 
Para Famílias 
com renda 1 a 
3 salários 
mínimos  ( com 
a concessão de 
cotas  
beneficiando 
idosos e 
pessoas com 
deficiência) 
 

105 unidades habitacionais: 
- 01 grupo – famílias até 01 salário 
mínimo - habitações totalmente 
subsidiadas pelo poder público; 
- 02 grupo - famílias 02 até 03 
salários mínimo - habitações com 
contrapartida financeira do 
beneficiado/financiamento. 
OBS: Disponibilidade de Projetos 
de Engenharia gratuitos para 
famílias até 03 salários mínimos. 
2011 a 2015 – 50 habitações – 
47,62% 
2016 a 2019 – 55 habitações – 
52,38%  

 12 
anos. 
 
 
 
 
 
 

- Tributação; 
-  Assessoria 
Jurídica; 
- Sec. Munic. 
De Asst. 
Social; 
- Sec. Munic. 
De Obras e 
Serviços 
Urbanos; 
- Sec. Munic. 
De 
Administração; 
- Câmara 
Municipal de 
Vereadores; 
- CMHIS 

Municipal  
 
Federal 
FNHIS 
 
Estadual  
COHAB 
 
 

 
R$2.625.000,00 
 
Custo estimado 
de R$ 25.000,00 
cada residência 
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Demanda do Programa P2A 

 

Necessidades Habitacionais Rural Urbana Total 

Produção de Novas Moradias  
Referentes à: Estado de conservação 
da casa precário. 

 
24 

 
1 

 
25 

Produção de Novas Moradias 
Referentes à: Casas cedidas, alugadas 
e invadidas. 

12 68 80 

Total      105 

Quadro 03: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

Objetivos do Programa P2A 

  Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional. 

 

Metas do Programa P2A 

  Produzir 105 (cento e cinco) novas habitações que se encontram em situação 

precárias, alugadas, cedidas e invadidas. 

 

Público-alvo do Programa P2A 

  Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura urbana, situação total ou 

parcial de risco.  

  Famílias que vivem em casas alugadas, cedidas e invadidas com renda de 

até 03 (três) salários mínimos e que comprometem mais de 30% da sua renda em 

habitação. 

 

Prazo de Execução do Programa P2A 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 12 (doze) anos. 

 

Subprograma SP2A – Produção de Novas Moradias – João de Barro 
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Descrição do Subprograma – SP2A 

 Este subprograma contempla o déficit habitacional referente à produção de 

novas moradias para o Município de Vargeão, podendo ser desenvolvido pelo setor 

púbico, privado ou por autogestão, podendo estar articulado com programas de 

recuperação de áreas urbanas centrais. Este subprograma se faz necessário, 

mediante as más condições das moradias existentes, o que leva a não haver 

condições de habitabilidade, sendo necessária a construção de novas unidades 

habitacionais. 

 

Objetivo do Subprograma – SP2A 

 Redução do déficit habitacional quantitativo. 
 

Ações do Subprograma – SP2A 

 Implantação de Projeto Habitacional de Interesse Social para Famílias com 

renda de 01 a 03 (um a três) salários mínimos (com a concessão de cotas 

beneficiando idosos e pessoas com deficiência) 

 

Metas do Subprograma – SP2A 

 O Município tem como definição de meta construir 105 (cento e cinco) 

unidades habitacionais, distribuídas ao longo do período estipulado, sendo 

destinadas para o primeiro grupo – famílias até 01 (um) salário mínimo - habitações 

totalmente subsidiadas pelo poder público. Para o segundo grupo - famílias que 

recebem uma renda de 02 a 03 (dois a três) salários mínimos - habitações com 

contrapartida financeira do beneficiado/financiamento. 

 Também possui por meta, a disponibilidade de Projetos de Engenharia 

gratuitos para famílias até 03 (três) salários mínimos.  

 No período de 2011 a 2015, o Município construirá 50 (cinquenta) habitações, 

o que corresponde a 47,62% da meta. 

 No período de 2016 a 2019, o Município construirá 56 (cinquenta e seis) 

habitações, o que corresponde a 52,38% da meta estipulada. 

 

Prazo de execução do Subprograma – SP2A 
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 O Município tem um prazo de 12 (doze) anos para a execução das ações 

presentes no PMHIS. 

 

Custos para a execução do Subprograma – SP2A 

 O valor a ser aplicado para a execução deste programa denominado “João 

de Barro” é de R$ 2.625.000,00 (dois milhões seiscentos e vinte e cinco mil reais) 

com estimativa para cada habitação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 

medindo 40m². 

 

Responsáveis pela Execução do Subprograma – SP2A 

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações serão: 

Tributação; Assessoria Jurídica; Secretária Municipal de Assistência Social; 

Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos; Secretária Municipal de 

Administração; Câmara Municipal de Vereadores e Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social - CMHIS. 

 

Recursos do Subprograma – SP2A 

 Os recursos podem ser provenientes da esfera Municipal, Federal, advindos 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Estadual, e da Companhia de 

habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB. 

 

Indicadores do Subprograma – SP2A 

 Número de domicílios construídos até 2022. 

 

A seguir segue o segundo programa da Linha Programática LP2 

 

Programa P2B - Produção e Aquisição da Habitação 
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LP2 Linha 
Programática 2 

Atendimento para produção e aquisição de habitação 

Programa – 
P2B 

Produção e Aquisição de Moradias 
 

OBJETIVO Produzir habitações para famílias que residem em áreas de risco, área de preservação, próximo a lixões a encostas em áreas 
insalubres, deslizamentos, alagamentos, desmoronamentos, próxima a redes de alta tensão, e próximo a rodovias. 
 

META Produzir aproximadamente 36 novas habitações. 
 

PÚBLICO-ALVO Famílias com renda de até 03 salários mínimos. 

PRAZO A partir de 2011 com  perspectiva para conclusão em 2019. 

Subprograma – 
SP2B 

REALOCAÇÃO – PRODUÇÃO HABITACIONAL – Mudança de Vida 

PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 

Nome do 
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo 
Estimado 

  
MUDANÇA 
DE VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoção 
de novas 
unidades 
habitacionais 
para famílias 
que estão 
em situação 
de risco 
social e 
ambiental. 
 

- Realocar 
famílias que 
residem em 
áreas de risco; 
- Prevenir 
para que não 
haja futuras 
ocupações em 
áreas 
irregulares; 
- Capacitar 
membros da 
Defesa Civil 
do município. 

Realocar 36 
famílias residentes 
em áreas que 
apresentam 
situação de risco e 
irregularidades 
jurídicas e 
urbanísticas.  
2011 a 2015 - 20 
famílias – 55,55% 
2016 a 2019 – 16 
famílias – 44,44% 
 
 
  

08 
anos 
 
 
 
 
 
 

-Tributação; 
- Assessoria 
Jurídica; 
-Sec. Munic. De 
Asst. Social; 
- Sec. Munic. De 
Obras e Serviços 
Urbanos; 
-Sec. Munic. De 
Administração; 
- Câmara 
Municipal de 
Vereadores; 
- Sec. Munic. De 
Saúde; 
- Membros da 
Defesa Civil do 
Município; 
- CMHIS 

-Municipal  
- Federal   
- Estadual  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R$ 
1.499.976,00 

 
Custo de 

cada casa 
R$ 

25.000,00 e 
para o  

Terreno 
R$16.666,00 
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Demanda  

 

Necessidades Habitacionais Rural Urbana Total 

 

Realocação: Produção Habitacional + 

Terreno 

 

 

      11 

 

 

       25 

 

 

       36 

Quadro 04: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

 Objetivo do Programa – P2B 

 Produzir habitações para famílias que residem em áreas de risco, área de 

preservação, próximo a lixões, a encostas, em áreas insalubres, deslizamentos, 

alagamentos, desmoronamentos, próxima a redes de alta tensão, e próximo a 

rodovias, o que coloca em risco a habitabilidade e a vida dos moradores destas 

áreas. 

 

Meta do Programa – P2B 

 Produzir aproximadamente 36 (trinta e seis) novas habitações para a 

população que vive em área de risco. 

 

Público-alvo do Programa – P2B 

 Famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos residentes em áreas de 

risco. 

 

Prazo de execução do Programa – P2B  

  A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2019. 

 

Subprograma SP2B – Realocação –Produção Habitacional – “Mudança de 

Vida” 

 

Descrição do Subprograma SP2B – Realocação –Produção Habitacional 
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 Este subprograma contempla o déficit habitacional referente à produção de 

novas moradias para população que necessita ser realocada, que ocupam áreas 

que apresente risco a vida humana, como são os casos de assentamentos em 

áreas de lixões, de preservação, encostas, próximas a linhas de alta tensão, 

inundações e rodovias. Sendo desenvolvido pelo setor público, este programa deve 

estar articulado com programas de recuperação de áreas urbanas centrais. Este 

subprograma se faz necessário, mediante a localização inapropriada das moradias 

existentes, o que leva a não haver condições de habitabilidade, sendo então, 

necessária a realocação para novas unidades habitacionais.  

 

Objetivo do Subprograma SP2B  

 Promoção de novas unidades habitacionais para famílias que estão em 

situação de risco social e ambiental, e que estas áreas não apresentam 

habitabilidade. 

 

Ações do Subprograma SP2B  

Realocar famílias que residem em áreas de risco; 

Prevenir para que não haja futuras ocupações em áreas irregulares; 

Capacitar membros da Defesa Civil do município em caso de intempéries da 

natureza. 

 

Metas do Subprograma SP2B  

O Município tem por meta, realocar 36 (trinta e seis) famílias residentes em 

áreas que apresentam situação de risco e irregularidades jurídicas e urbanísticas.  

No período que compreende o período de 2011 a 2015 o Município pretende 

realocar 20 (vinte) famílias de áreas que são irregulares e de riscos, o que 

corresponde a 55,55% da meta estimada. 

No período que compreende o período de 2016 a 2019, o Município pretende 

realocar 16 (dezesseis) famílias de áreas irregulares e de risco, o que corresponde a 

44,44% da meta estimada. 

 

Prazo de Execução do Subprograma SP2B 
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 O Município executará as ações deste subprograma até 2019. 

 

Custo de Execução do Subprograma SP2B  

 O valor a ser aplicada para a execução deste programa denominado 

“mudança de vida” é de R$ 1.499.976,00 (um milhão quatrocentos e noventa e nove 

mil novecentos e setenta e seis reais), com custo estimado para a casa de R$ 

25.000,00 e para o terreno R$ 16.666,00. 

 

Recursos utilizados na execução do Subprograma SP2B 

 Os recursos são da esfera Municipal, através de recursos próprios; da esfera 

Federal, advindos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; - FNHIS; e, 

Estadual, advindos da Companhia de habitação do Estado de Santa Catarina – 

COHAB. 

 

Responsáveis pela execução do Subprograma SP2B 

 As secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são:  

 Assessoria Jurídica; Câmara Municipal de Vereadores;  

 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS;  

 Membros da Defesa Civil do Município;  

 Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos;  

 Secretária Municipal de Assistência Social;  

 Secretária Municipal de Administração;  

 Tributação; Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Indicadores do Subprograma SP2B 

 Situações de risco eliminadas para 36 (trinta e seis) das famílias que habitam 

em áreas consolidadas de riscos. 

 

2.3 LINHA PROGRAMÁTICA – ATENDIMENTO PARA MELHORIA HABITACIONAL 

– LP3 
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O programa de Melhoria Habitacional objetiva o desenvolvimento de ações 

direcionadas à melhoria da qualidade de vida e conforto da população residente no 

Município de Vargeão. O programa visa garantir melhorias de casas que não 

apresentam condições de habitabilidade.  Visando o acesso da população carente a 

materiais de construção e serviços de assistência técnica para a execução, 

conclusão, reforma e ampliação de unidades habitacionais. 
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LP3 Linha 
Programática 3 

Atendimento para melhoria habitacional 

Programa - P3A Melhoria e Infraestrutura Habitacional 

OBJETIVO Apoio à melhoria habitacional.  
 

META 
 

Famílias residentes em domicílios que necessitam de melhoramentos.  Aproximadamente 89 domicílios localizados na área rural e urbana. 
Realização de reformas diversas que resultem em qualificação da habitação. 
 

PÚBLICO-ALVO 
 

Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura urbana, 
situação total ou parcial de risco e irregularidade jurídica. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 

Subprograma – 
SP3A 

MELHORIA HABITACIONAL – REFORMA – Vida com Qualidade 

PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 

Nome do 
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo 
Estimado 

  
VIDA COM 
QUALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoio a 
reforma e 
ampliação. 

 
Ampliação 
e reforma 
da casa 
própria. 

 
Famílias residentes em áreas 
que apresentam precariedade 
habitacional, carência de 
infraestrutura urbana e rural.  
2011 a 2015 – 22 domicílios – 

24,72% 
2016 a 2019 – 22 domicílios – 

24,72% 
2020 a 2023 – 22 domicílios – 

24,72% 
2024 a 2025 – 23 domicílios – 

25,84% 

 
15 
anos 
 
 
 
 
 
 

 
-Tributação; 
- Assessoria Jurídica; 
-Sec. Munic. De Asst. 
Social; 
- Sec. Munic. De Obras 
e Serviços Urbanos; 
-Sec. Munic. De 
Administração; 
- Câmara Municipal de 
Vereadores; 
- Sec. Munic. De 
Saúde. 

 
-Municipal  
- Federal   
- Estadual  
 
 
 
 
 

 
R$801.000,00 
 
Custo para 
cada 
ampliação de 
R$ 9.000,00 
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Demanda do Programa P3A  

 

Necessidades Habitacionais Rural Urbana Total 

Melhoria Habitacional 

Referente à questão: 
Estado de conservação da casa 

(Ruim) 

 
 

28 

 
 

61 

 
 

89 

Quadro 05: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

Objetivos do Programa P3A 

 Apoio a melhoria habitacional para habitações que necessitam de reformas e 

ampliação. 

 

Meta do Programa P3A 

 A meta é atender 89 (oitenta e nove) famílias residentes em domicílios que 

necessitam de melhoramentos, localizados na área rural e urbana, por meio da 

realização de reformas diversas que resultem em qualificação da habitação. 

 

Público-alvo do Programa P3A 

 Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, tais como, habitações com carência de infraestrutura 

urbana e que se caracterizam em situação total ou parcial de risco e irregularidade 

jurídica. 

 

Prazo de Execução do Programa P3A 

 O Município executará este programa até 2025, o que compreende um prazo 

de 15 (quinze) anos. 

 

Subprograma SP3A – melhoria Habitacional – Reforma – Vida com Qualidade 

 

Descrição do Subprograma SP3A 

 Famílias residentes em domicílios que necessitam de reformas e ampliações, 
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que apresentam precariedade na construção e falta de espaço. Este programa será 

desenvolvido por meio de obras promovidas e financiadas pelo Poder Público 

Municipal, Estadual e Federal. 

 

Objetivo do Subprograma SP3A 

Apoio à melhoria habitacional para habitações que necessitam de reformas e 

ampliação. Propiciar condições para que as famílias de baixa renda possam 

melhorar a infraestrutura das moradias.  

 

Ações do Subprograma SP3A 

As ações para o desenvolvimento destas metas são: Ampliação da casa própria 

e ou reforma da casa própria. 

 

Metas do Subprograma SP3A 

 O Município tem por meta a reforma de casas de famílias que residem em 

áreas que apresentam precariedade habitacional, carência de infraestrutura urbana 

e rural.  

 No período de 2011 a 2015, o Município pretende reformar 22 (vinte e dois) 

domicílios, o que corresponde a 24,72% da meta. 

 No período de 2016 a 2019, o Município pretende reformar mais 22 (vinte e 

dois) domicílios, o que corresponde a 24,72% da meta. 

 No período de 2020 a 2023, o Município pretende reformar mais 22 (vinte e 

dois) domicílios, o que corresponde a 24,72% da meta estipulada; 

 No período de 2024 a 2025, o Município pretende reformar mais 23 (vinte e 

três) domicílios, o que corresponde a 25,84% da meta estipulada. 

 

Prazo de execução do Subprograma SP3A 

O prazo de execução para este subprograma é de 15 (quinze) anos. 

 

Custos para a execução do Subprograma SP3A 

Os custos para a execução deste subprograma denominado “vida com 

qualidade” é de R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil reais), sendo estimado 
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para a ampliação ou reforma para cada residência de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

 

Recursos para a execução do Subprograma SP3A 

Os recursos para a execução das reformas ao subprograma denominado 

“vida com qualidade” podem vir da esfera Municipal, Estadual e Federal. 

 

Responsáveis pela execução do Subprograma SP3A  

  As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são: 

Assessoria Jurídica, Câmara Municipal de Vereadores, Secretária Municipal Obras e 

Serviços Urbanos, Secretária Municipal de Assistência Social, Secretária Municipal 

de Administração, Tributação, Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Indicadores do Subprograma SP3A 

Número de casas reformadas e ampliadas até 2025. 

 

Programa P3B Melhoria da Infraestrutura Urbana 
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LP3 Linha 
Programática 3 

Atendimento para melhoria habitacional 

Programa 
P3B 

Melhoria da Infraestrutura Habitacional 

OBJETIVO Apoiar a construção de unidades sanitárias domiciliar. 
 

META Produzir novas instalações sanitárias em domicílios onde não apresentam o mesmo. Construção de aproximadamente 37 módulos 
sanitários na área rural e urbana do município. 
 

PÚBLICO-ALVO Famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos. 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2014. 
 

Subprograma – 
SP3B 

Instalação do Módulo Sanitário – Melhorias Sanitárias 

PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 

Nome do 
programa 

Objetiv
o 

Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo 
Estimado 

 MELHORIAS 
SANITÁRIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construção 
de 
banheiros e 
instalação 
de fossa 
séptica. 
 

Construção 
e melhorias 
em 
instalações 
sanitárias/ 
banheiros 
no 
município. 

Construir 
100% de 
módulos 
sanitários até 
2014. 

04 anos. 
 
 
 
 
 
 

-Tributação; 
- Assessoria 
Jurídica; 
-Sec. Munic. De 
Asst. Social; 
- Sec. Munic. De 
Obras e Serviços 
Urbanos; 
-Sec. Munic. De 
Administração; 
- Câmara Municipal 
de Vereadores; 
- Sec. Munic. De 
Saúde; 
- Sec. Munic. De 
Educação. 

- Municipal  
 
- Federal  - 
FUNASA/PA
C 
 
- Estadual  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

R$ 259.000,00 
 
Custo de cada 
unidade R$ 
7.000,00 
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Demanda do Programa – P3B 

 

Necessidades Habitacionais Rural Urbana Total 

Instalação de Unidades 

Sanitárias 

33 4 37 

Quadro 06: Quadro geral das necessidades habitacionais 
Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

Objetivos do Programa – P3B  

 Apoiar a construção de unidades sanitárias domiciliar. 

 

Meta do Programa – P3B 

 O Município tem por meta a construção de aproximadamente 37 (trinta e 

sete) módulos sanitários na área rural e urbana do município. 

 

Público-alvo do Programa – P3B 

 Famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos, que não possuem 

banheiro em suas residências. 

 

Prazo de execução do Programa – P3B 

 O Município iniciará a execução a partir de 2011 com perspectiva de 

conclusão em 2014. 

 

Subprograma SP3B – “Melhorias Sanitárias”  

 

Descrição do Subprograma SP3B  

Famílias residentes em domicílios que necessitam de infraestrutura por não 

possuírem o módulo sanitário, instalação de fossa séptica. Este subprograma visa o 

provimento de melhoria nas condições de habitabilidade de moradias por meio de 

obras promovidas e financiadas pelo Poder Público Municipal, Estadual e Federal. 

 

Objetivos do Subprograma – SP3B  



                                                                       

 

 42 

 Construção de banheiros e instalação de fossa séptica nos domicílios. 

 

Ações do Subprograma – SP3B  

 Construção e melhorias em instalações sanitárias/ banheiros no município. 

 

 Meta do Subprograma – SP3B 

  O Município construirá 100% de unidades sanitárias até 2014 nos domicílios 

que não as possuem, juntamente com a fossa séptica. 

 

Prazo de execução do Subprograma – SP3B  

  O Município prevê 04 (quatro) anos para a execução desta ação. 

 

Custos para a execução do Subprograma – SP3B 

 O custo previsto para a construção de unidades sanitárias com toda a 

infraestrutura necessária é de R$ 259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil 

reais), com custo estimado para cada unidade sanitária de R$7.000,00 (sete mil 

reais). 

 

Recursos para a execução do Subprograma – SP3B 

  As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são: 

Municipal, Federal e Estadual. 

 

Responsáveis pela execução do Subprograma – SP3B 

 As secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são:  

 Assessoria Jurídica; Câmara Municipal de Vereadores;  

 Secretária Municipal de Assistência Social;  

 Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos;  

 Secretária Municipal de Administração;  

 Secretária Municipal de Educação;  

 Secretária Municipal de Saúde e Tributação. 
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Indicador do Subprograma – SP3B 

 Número de Sanitários construídos até 2014. 

 

2.4 LINHA PROGRAMÁTICA - ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – 

LP4 

Esta Linha Programática prevê a qualificação profissional dos recursos 

humanos para atuarem do desenvolvimento do Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social – PMHIS, visando à execução das ações previstas no plano, 

projetos e programas, assessoria ao crédito à população de baixa renda, juntamente 

com a avaliação e revisão do plano. Esta Linha também prevê que a qualificação 

profissional será direcionada para a captação de recursos para a execução do plano. 
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LP4 Linha 
Programática 4 

Atendimento para Assistência Técnica 

Programa - P4A Qualificação profissional dos recursos humanos 
 

OBJETIVO Assessoria pública para obtenção de financiamentos Federais e Estaduais. 
 

META Isenção ou redução de tributos, despesas cartorárias, contribuições e taxas incidentes para construção ou aquisição de imóvel.  
 

PÚBLICO-ALVO Famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 
 

SUBPROGRAMA-
SP4A 

FACILITAÇÃO DO ACESSO AO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE MORADIA DIGNA PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA – Informação Urgente 
 

 
PROGRAMAS 

HABITACIONAIS 

Nome do 
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo Estimado 

 INFORMAÇÃO 
URGENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informar a 
população que 
necessita de 
assessoramento. 

Viabilizar acessória 
pública para obtenção de 
financiamentos federais e 
estaduais; 
Capacitar agente público 
municipal para prestar 
informações sobre 
financiamento; 
Implantar sistema de 
isenção de tributos, 
municipais incidentes 
para aquisição de imóvel. 

Promover as 
ações até o 
ano de 2015. 

15 anos 
 
 
 
 
 
 

-Tributação; 
- Assessoria 
Jurídica; 
-Sec. Munic. De 
Asst. Social; 
- Sec. Munic. De 
Obras e Serviços 
Urbanos; 
-Sec. Munic. De 
Administração; 
- Câmara 
Municipal de 
Vereadores; 
- CMHIS 

- Municipal  
- Federal   
- Estadual  
 
 
 
 
 

 
 

R$ 10.000,00 
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Programa – Facilitação do Acesso ao Crédito para a Aquisição de Moradia 

Digna para a População de Baixa Renda – P4A 

 

Objetivo do Programa P4A 

 Socializar informação à população que necessita de assessoramento para o 

financiamento das habitações no que se refere a documentação e acesso aos 

recursos. 

 

Meta do Programa P4A 

 Isenção ou redução de tributos, despesas cartorárias, contribuições e taxas 

incidentes para construção ou aquisição de imóvel. 

 

Público-alvo do Programa P4A 

 Famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos. 

 

Prazo de execução do Programa P4A 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 

 

Subprograma SP4A – Informação Urgente 

 

Descrição do Subprograma SP4A – Informação Urgente 

 Este programa se refere à capacitação de capital humano para socializar a 

população informações acerca de como proceder para adquirir financiamentos junto 

aos órgãos competentes, tanto na regularização fundiária e urbana como na compra 

ou reforma do imóvel. 

 

Objetivo do Subprograma SP4A 

 Socializar informações à população que necessita de assessoramento para a 

aquisição, melhoramento, ampliação do imóvel, bem como para a regularização 

fundiária e urbana. 

 

Ações do Subprograma SP4A 



                                                                       

 

 46 

 Viabilizar assessoria para a obtenção de financiamentos Federais e Estaduais 

para a execução do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social; 

 Capacitar agente público municipal para prestar informações sobre 

financiamento de imóveis; 

 Implantar sistema de isenção de tributos, municipais incidentes para 

aquisição de imóvel. 

 

Meta do Subprograma SP4A 

 Promover ações até o ano de 2015. 

 

Prazo de execução para o Subprograma SP4A 

 O Município tem um prazo de 15 (quinze) anos.  

 

Custos para a execução do Subprograma SP4A 

 O Município estimou um valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para a 

execução deste subprograma. 

 

Recursos para a execução do Subprograma SP4A 

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são: 

 Municipal;  

 Federal;  

 Estadual. 

 

Responsáveis pela execução do Subprograma SP4A 

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações são:  

 Assessoria Jurídica; Câmara Municipal de Vereadores;  

 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;  

 Secretária Municipal de Assistência Social;  

 Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos;  

 Secretária Municipal de Administração;  

 Tributação. 
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Indicadores para a avaliação do Subprograma SP4A 

 Qualificação da Equipe Técnica para a avaliação do Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social. 

 

2.5 LINHA PROGRAMÁTICA – NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS – LP5 

 

Esta Linha Programática prevê o desenvolvimento de projetos para a 

execução do PMHIS, sendo que esses devem contemplar aos problemas 

habitacionais identificados no Município e relacionados com as condições 

institucionais e normativas do setor habitacional no Município. São exemplos de 

ações ou projetos: 

 

a) Revisão ou elaboração dos marcos regulatórios 

 Elaboração e revisão de Legislação; 

 Plano Diretor, Lei de Zeis; 

 Lei que institui o Fundo e o Conselho de Habitação; 

 Planos setoriais (área ambiental, mobilidade urbana, patrimônio histórico). 

 

b) Organização institucional 

 Reforma administrativa; 

 Criação da estrutura administrativa; 

 Disponibilização de técnicos para tratar da área habitacional e urbana; 

 Avaliação ou implantação de estruturas de Defesa Civil em cidade em que 

parte da população reside em áreas de riscos. 

 

c) Capacitação de técnicos dirigentes para gestão do PMHIS 

 Capacitar técnicos para a execução, seja para elaboração de projetos 

habitacionais, seja para buscar recursos junto aos órgãos competentes.  

 

d) Realização de estudos e pesquisas sobre o déficit habitacional 

 Elaboração de pesquisas e estudos para levantar ou qualificar o déficit 
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habitacional ou o perfil da população que demanda atendimento por 

programas habitacionais. 

 

e)Elaboração de outros planos 

Articulação do PMHIS com outros planos. Ex:  

 Plano de regularização urbanística fundiária; 

 Plano de prevenção de risco; 

 Plano de drenagem; 

 Plano de preservação do Patrimônio Histórico. 

 

f) Articulação regional: identificar e registrar ações e estratégias que 

demandam articulação regional. Ex: 

 Urbanização e regularização de assentamentos localizados em bacias 

hidrográficas; 

 Recuperação de áreas de Preservação Permanentes; 

 Contenção de invasões. 

 

g) Elaboração de estudos para subsidiar a atualização da Planta Genérica 

de Valores e revisão dos valores e a revisão dos valores de IPTU. 
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LPA5 Linha 

Programática 5 
 

 
Normativas e Institucionais 

 
Programa P4A 

 

 
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR 

 
OBJETIVO 

 
Elaborar a legislação referente ao: Plano Diretor. 
 

 
META 

 
Regularizar as legislações municipais. 
 

 
PRAZO 

 
A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 15 (quinze) anos. 
 

 
RECURSOS 

 

Municipal  
Estadual 
Federal  
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Programa P5A – Elaboração do Plano Diretor 

 

Objetivo do Programa P5A 

 Elaboração da legislação referente ao Plano Diretor da Cidade. 

 

Meta do Programa P5A  

 Regularizar as legislações municipais em médio prazo. 

 

Prazo de execução do Programa P5A  

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 15 (quinze) anos. 

 

Recursos para a execução do Programa P5A  

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações serão: 

Municipal; Federal e Estadual. 

 

Indicadores para a execução do Programa P5A  

 Elaboração da legislação  

 

Programa Atendimento para Assistência Técnica 
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LP5B 

Linha 
Programática 

5 
 

 
Atendimento para Assistência Técnica 

 
P5B 

 
AVALIAÇÃO DO PLANO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
OBJETIV

O 

 
Avaliar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 
 

 
META 

 
Avaliação anual pelo Conselho Gestor/CMHIS 
 

 
RECURS

OS 

 
Municipal.  
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Programa P5B – Avaliação do Plano pelo Conselho Municipal de Habitação 

 

Objetivo do Programa P5B  

 Avaliação o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social 

 

Meta do Programa P5B  

 Avaliação anual pelo Conselho Gestor/CMHIS. 

 

Recursos para a execução do Programa P5B  

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações será a 

Prefeitura. 

 

Linha Programática LP5 - Programa Atendimento para Assistência Técnica 
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LP5C Linha 
Programática 5 

 

 
Atendimento para Assistência Técnica 

 
P5C 

 
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
OBJETIVO 

 
Revisar as etapas do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, a fim de constatar se os objetivos foram 
alcançados. 
 

 
META 

 
Avaliar dados do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social a cada quatro anos pelo Conselho Gestor. 
 

 
PÚBLICO-ALVO 

 
Conselho Gestor/CMHIS 

 
PRAZO 

  
De 04 em 04 (quatro em quatro) anos. 
 

 
RECURSOS 

 
Municipal  
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Programa P5C – Revisão do Plano Municipal de Habitação 

 

Objetivo do Programa P5C 

 Revisar as etapas do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, a fim 

de constatar se os objetivos foram alcançados. 

 

Meta do Programa P5C 

 Avaliar dados do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social a cada 

quatro anos pelo Conselho Gestor. 

 

Público-alvo do Programa P5C 

 Conselho Gestor 

 

Prazo de execução do Programa P4C  

 De 04 em 04 (quatro em quatro) anos. 

 

Recursos para a execução do Programa P5C 

 A Secretaria responsável pelo desenvolvimento desta ação será a Prefeitura. 

 

 

2.6 LINHA PROGRAMÁTICA – INTEGRAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

- LP1 

Esta Linha Programática prevê o atendimento da demanda habitacional 

existente no município em áreas de assentamentos irregulares, sendo efetivado por 

meio da criação ou melhoria da estrutura, infraestrutura de equipamentos urbanos, 

bem como serviços urbanos e da regularização fundiária e urbanística. 

Esta Linha Programática se subdivide em 02 (dois) programas que estão 

subdivididos em dois subprogramas.  
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LP1 Linha 
Programática 1 

Atendimento para integração assentamentos precários e informais 

Programa - 
P1A 

Regularização Fundiária e Urbanística de Assentamentos Irregulares  
 

OBJETIVO Promoção da regularização da posse e parcelamento do solo dos assentamentos precários.  
 

META Promover a legalização de aproximadamente 10 (dez) terrenos. 
 

PÚBLICO - 
ALVO 

Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura rural, 
situação total ou parcial de risco e irregularidade jurídica. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025 
 

Subprograma – 
SP1A 

REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS IRREGULARES 

PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 

Nome do 
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos Custo 
estimado 

  
 
Nosso Chão 

 
 
Promover a 
regularização 
dos terrenos. 

 

Implantação e 
regularização de 
lotes 

 

 

 

Identificar os 
lotes irregulares, 
a fim de 
regularizar 
100%. 

2011 a 2018 – 
50% 

2019 a 2025 – 
50% 

 

15 anos. 

 

 

INCRA 

 

 

 

Federal 

 

 

 

 

R$ 
160.000,00 

 
 
 



                                                                       

 

 56 

Programa P1A- Regularização Fundiária e Urbanística de Assentamentos 

Irregulares  

 

Demanda do Programa P1A 

 

Necessidades Habitacionais Assentamentos 

Regularização fundiária: 
Referentes à questão: 
Terrenos sem escritura 

 
 

10 

                                             Quadro 07: Necessidades habitacionais 
                                                 Fonte: AMAI – Habitação/2010 

 
 
Objetivo do Programa P1A  

 Promoção da regularização da posse e parcelamento do solo dos 

assentamentos precários. 

 

Meta do Programa P1A  

 Legalizar aproximadamente 10 (dez) terrenos. 

 

Público-alvo do Programa P1A 

 Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura rural, situação total ou parcial 

de risco e irregularidade jurídica. 

 

Prazo para a execução do Programa P1A 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 

 

Subprograma P1A – Regularização de Loteamentos Irregulares – „Nosso Chão” 

 

Descrição do Subprograma P1A 

 Este subprograma contempla a regularização jurídica de assentamentos 

Irregulares, que são aqueles que em alguns casos estão aprovados pelo Órgão 

Público Municipal e em outros casos, existe a ocupação do terreno sem a aprovação 
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dos órgãos competentes, e dessa forma não estão registrados no Cartório de 

Registro de Imóveis. 

 

Objetivos do Subprograma P1A  

 Promover a regularização de terrenos irregulares nas áreas de assentamento 

rural. 

 

Ações do Subprograma P1A  

 Regularização jurídica de lotes em assentamentos rurais. 

 

Meta do Subprograma P1A  

 O Município pretende regularizar 100% dos lotes irregulares nos 

assentamentos rurais. 

 No período de 2011 a 2018, o Município pretende regularizar juntamente com 

o INCRA, 50% dos lotes irregulares. 

 No período de 2019 a 2025, o Município pretende regularizar juntamente com 

o INCRA, o restante dos 50% dos lotes irregulares. 

 

Prazo de execução do Subprograma P1A  

 O Município terá um prazo de 15 (quinze) anos para executar as ações 

previstas neste subprograma. 

 

Custo para a execução do Subprograma P1A  

 O custo previsto pelo Município para a execução deste subprograma é de R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

 

Recursos para a execução do Subprograma P1A 

 Os recursos para execução deste subprograma denominado “nosso chão” 

poderá ser subsidiado através da esfera Federal, através do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social – FNHIS 

 

Responsáveis para a execução do Subprograma P1A 



                                                                       

 

 58 

 O responsável pela execução do subprograma “nosso chão” é do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 

 

Indicador para a avaliação do Subprograma P1A 

 Número de lotes regularizados até 2025. 

 

Programa P2B – Regularização Urbanística de Assentamentos Precários e 

Irregular
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LPA1 Linha 
Programática 1 

Atendimento para integração urbana de assentamentos precários e informais  

Programa – 
P1B 

Regularização Urbanística de Assentamentos Precários e Irregulares 

OBJETIVO Promover a integração física do assentamento ao conjunto da cidade e melhorar diversos aspectos das condições habitacionais; e 
estabelecer padrões de ocupação urbana sem riscos e que sejam compatíveis com a proteção e recuperação do meio ambiente. 
 

META Melhorar a infraestrutura rural. 
 

PÚBLICO - 
ALVO 

Assentamento denominado Boa Vista do Jardim. 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 
 

Subprograma 
– SP1B 

REGULARIZAÇÃO URBANISTICA – Cidade Limpa e Organizada 

 
PROGRAMAS 

HABITACIONAIS 
 

 
Nome do 

Programa 

 
Objetivo 

 
Ações 

 
Meta 

 
Prazo 

 
Responsável 

 
Recursos   

 
Custo 

Estimado 

  

CIDADE 
LIMPA E 
ORGANIZADA 

 

 

 

 

Promover a 
oferta de 
infraestrutura 
básica. 

Planejar, executar, 
fiscalizar e 
acompanhar os 
serviços de limpeza 
pública, coleta e 
disposição do lixo; 

Promover a 
limpeza, 
manutenção e 
conservação das 
estradas do 
assentamento; 

Oportunizar a 
população acesso 
a água tratada, 
energia elétrica e 
esgoto sanitário. 

 
2011 a 

2014 – 15% 
 

2015 a 
2018 – 20% 

 
2019 a 

2022 – 30% 
 

2023 a 
2025 – 35% 

 

15 anos. 

 

 

INCRA  

FUNASA 

PREFEITURA 

 
Federal 

 
 
R$ 

350.000,00 
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Objetivo do Programa P1B 

 Promover a integração física do assentamento ao conjunto da cidade; 

 Melhorar diversos aspectos das condições habitacionais;  

 Estabelecer padrões de ocupação urbana sem riscos e que sejam 

compatíveis com a proteção e recuperação do meio ambiente. 

 

Meta do Programa P1B  

 Melhorar a infraestrutura rural a longo prazo. 

 

Público-alvo do Programa P1B  

 Moradores do Assentamento denominado Boa Vista do Jardim 

 

Prazo de execução do Programa P1B 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 

 

Subprograma SP1B – Regularização Urbanística – “Cidade Limpa e 

Organizada” 

 

Objetivo do Subprograma – SP1B 

 Promover a oferta de infraestrutura básica no assentamento Boa Vista do 

Jardim. 

 

Ações para a execução do Subprograma – SP1B 

 Oportunizar a população no assentamento Boa Vista do Jardim ao acesso a 

água tratada, energia elétrica e esgoto sanitário. Planejar, executar, fiscalizar e 

acompanhar os serviços de limpeza pública, coleta e disposição do lixo no 

assentamento Boa Vista do Jardim.  

 Promover a limpeza, manutenção e conservação das estradas no 

assentamento Boa Vista do Jardim. 

 

Metas para a execução do Subprograma SP1B 
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 O Município estará no período de 2011 a 2014 promovendo a infraestrutura 

de 15% no assentamento Boa Vista do Jardim. 

 O Município estará no período de 2015 a 2018, promovendo a infraestrutura 

de 20% no assentamento Boa Vista do Jardim. 

 O Município estará no período de 2019 a 2022, promovendo a infraestrutura 

de 30% no assentamento Boa Vista do Jardim. 

 O Município estará no período de 2023 a 2025, promovendo a infraestrutura 

de 35% no assentamento Boa Vista do Jardim. 

 

Prazos de execução do Subprograma SP1B 

 O Município terá 15 (quinze) anos para a execução das ações deste 

subprograma. 

 

Curtos para a execução do Subprograma SP1B 

 Para executar o programa denominado “cidade limpa e organizada” foi 

estimada um custo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a 

execução deste subprograma. 

 

Recursos para a execução do Subprograma SP1B 

 Os recursos para a execução deste subprograma será buscado na esfera 

Federal, através do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS 

 

Responsável pela execução do Subprograma SP1B 

 Fundação Nacional da Saúde 

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 

 Prefeitura  

 

Indicadores para a execução do Subprograma SP1B 

Quantidade de infraestrutura executada no Município. 

 

Programa LP1A – Produção e Aquisição da Habitação - assentamento 
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LP1ALinha 
Programática 2 

Atendimento para produção e aquisição de habitação 

Programa 
P2A 

Produção e Aquisição da Habitação 

OBJETIVO Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional dos assentamentos. 
 

META Produzir novas habitações em aproximadamente 12 (dose) residências precárias, alugadas, cedidas e invadidas. 
 

PÚBLICO - 
ALVO 

Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura rural, 
situação total ou parcial de risco. 
 

PRAZO A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 12 (doze) anos. 
 

Subprogram
a SP2A 

PRODUÇÃO DE NOVAS MORADIAS “João de Barro” 

PROGRAMAS 
HABITACIONAIS 

Nome do  
programa 

Objetivo Ações Meta Prazo Responsável Recursos  Custo 
Estimado 

 JOÃO 
DE 

BARRO 
 
 
 
 
 

Redução do 
déficit 

habitacional 
quantitativo 
 
 
 
 

Implantação de 
Projeto 
Habitacional de 
Interesse Social 
Para Famílias 
com renda 1 a 
3 salários 
mínimos  ( com 
a concessão de 
cotas  
beneficiando 
idosos e 
pessoas com 
deficiência) 
 

12 unidades habitacionais: 
- 01 grupo – famílias até 01 
salário mínimo - habitações 
totalmente subsidiadas pelo 
poder público; 
- 02 grupo - famílias 02 até 03 
salários mínimo - habitações 
com contrapartida financeira do 
beneficiado/financiamento. 
OBS: Disponibilidade de 
Projetos de Engenharia gratuitos 
para famílias até 03 salários 
mínimos. 
2011 a 2015 – 50 habitações – 
47,62% 
2016 a 2019 – 55 habitações – 
52,38%  

 12 
anos. 
 
 
 
 
 
 

- Tributação; 
-  Assessoria 
Jurídica; 
- Sec. Munic. de 
Asst. Social; 
- Sec. Munic. de 
Obras e Serviços 
Urbanos; 
- Sec. Munic. De 
Administração; 
- Câmara 
Municipal de 
Vereadores; 
- CMHIS 

 
Municipal  
 
Federal - 
FNHIS 
 
Estadual 
- COHAB 
 
 

 
R$ 
300.000,00 
 
Custo 
estimado de 
R$ 
25.000,00 
cada 
residência 
com 40m² 
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Demanda do Programa P2A 

 

Necessidades Habitacionais assentamento 

Produção de Novas Moradias 
Referentes à: Casas cedidas, 
alugadas e invadidas. 

12 

                 Quadro 08: Quadro geral das necessidades habitacionais 
                  Fonte: Arquivos da AMAI, Habitação 2010. 

 

Objetivos do Programa P2A 

  Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional. 

 

Metas do Programa P2A 

  Produzir 12 (doze) novas habitações que se encontram em situação 

precárias, alugadas, cedidas e invadidas. 

 

Público-alvo do Programa P2A 

  Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura rural, situação total ou parcial 

de risco.  

  Famílias que vivem em casas alugadas, cedidas e invadidas com renda de 

até 03 (três) salários mínimos e que comprometem mais de 30% da sua renda em 

habitação. 

 

Prazo de Execução do Programa P2A 

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 12 (doze) anos. 

 

Subprograma SP2A – Produção de Novas Moradias – João de Barro 

 

Descrição do Subprograma – SP2A 

 Este subprograma contempla o déficit habitacional referente à produção de 

novas moradias para o Município de Vargeão, podendo ser desenvolvido pelo setor 

púbico, privado ou por autogestão, podendo estar articulado com programas de 
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recuperação de áreas urbanas centrais. Este subprograma se faz necessário, 

mediante as más condições das moradias existentes, o que leva a não haver 

condições de habitabilidade, sendo necessária a construção de novas unidades 

habitacionais. 

 

Objetivo do Subprograma – SP2A 

 Redução do déficit habitacional quantitativo. 
 

Ações do Subprograma – SP2A 

 Implantação de Projeto Habitacional de Interesse Social para Famílias com 

renda de 01 a 03 (um a três) salários mínimos (com a concessão de cotas 

beneficiando idosos e pessoas com deficiência) 

 

Metas do Subprograma – SP2A 

 O Município tem como definição de meta construir 12 (doze) unidades 

habitacionais, distribuídas ao longo do período estipulado, sendo destinadas para o 

primeiro grupo – famílias até 01 (um) salário mínimo - habitações totalmente 

subsidiadas pelo Poder Público. Para o segundo grupo - famílias que recebem uma 

renda de 02 a 03 (dois a três) salários mínimos - habitações com contrapartida 

financeira do beneficiado/financiamento. 

 Também possui por meta, a disponibilidade de Projetos de Engenharia 

gratuitos para famílias até 03 (três) salários mínimos.  

 No período de 2011 a 2015, o Município construirá 6 (seis) habitações, o que 

corresponde a 50% da meta. 

 No período de 2016 a 2019, o Município construirá 6 (seis) habitações, o que 

corresponde a 50% da meta estipulada. 

 

Prazo de execução do Subprograma – SP2A 

 O Município ter um prazo de 12 (doze) anos para a execução das ações 

presentes no PMHIS. 

 

Custos para a execução do Subprograma – SP2A 
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 O valor a ser aplicado para a execução deste programa denominado “João 

de Barro” é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo estimado um custo para 

cada habitação de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) medindo 40m2. 

 

Responsáveis pela Execução do Subprograma – SP2A 

 As Secretarias responsáveis pelo desenvolvimento destas ações serão: 

Tributação; Assessoria Jurídica; Secretária Municipal de Assistência Social; 

Secretária Municipal Obras e Serviços Urbanos; Secretária Municipal de 

Administração; Câmara Municipal de Vereadores e Conselho Municipal de 

Habitação de Interesse Social - CMHIS. 

 

Recursos do Subprograma – SP2A 

 Os recursos podem ser provenientes da esfera Municipal, Federal, advindos 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Estadual, e da Companhia de 

habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB. 

 

Indicadores do Subprograma – SP2A 

 Número de domicílios construídos até 2022. 

 

2.7 LINHA PROGRAMÁTICA – ATENDIMENTO PARA MELHORIA HABITACIONAL 

– LP3 

 

O programa de Melhoria Habitacional objetiva o desenvolvimento de ações 

direcionadas à melhoria da qualidade de vida e conforto da população residente nos 

assentamentos rurais do Município de Vargeão. O programa visa garantir melhorias 

de casas que não apresentam condições de habitabilidade. Esta linha programática 

visa o acesso da população carente a materiais de construção e serviços de 

assistência técnica para a execução, conclusão, reforma e ampliação de unidades 

habitacionais. 
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LP3 
Linha 

Programática 
3 

Atendimento para melhoria habitacional 

P3A MELHORIA HABITACIONAL 
 

OBJETIVO 
 
Apoio à melhoria habitacional. 

 
META 

 
Famílias residentes em domicílios que necessitam de melhoramentos. Aproximadamente 12 (doze) domicílios localizados na área rural.  

 
PÚBLICO - 

ALVO 

 
Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura, situação total 
ou parcial de risco e irregularidade jurídica. 

 
PRAZO 

 
A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 
 

Subprograma 
– SP1A 

MELHORIA HABITACIONAL – Vida com Qualidade  

 
PROGRAMAS 
HABITACIO- 

NAIS 

Nome do 
programa  

VIDA COM 
QUALIDADE 

 

Objetivo  
 
Realização de 
reformas 
diversas que 
resultem em 
qualificação da 
habitação. 

 

Ações  
 
Ampliação e reforma da 
casa própria para 
famílias residentes no 
Assentamento Boa 
Vista do Jardim que 
apresentam 
precariedade 
habitacional, carência 
de infraestrutura 

Meta 

12 famílias 

2011 a 2017 – 40% 

2018 a 2025 – 60% 

Prazo 

15 anos. 

 

Responsável  
 

INCRA 

Recursos  

Federal 

 

Custo Estimado  
 
R$ 120.000,00 
 
Custo estimado 
de R$ 10.000,00 
por casa para 
reformas ou 
ampliação. 
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Demanda do Programa P1A 

 

Necessidades Habitacionais Assentamentos 

Melhoria Habitacional 
Referente à:  

Estado de conservação da casa (ruim). 

 
12 
 
 

                                      Quadro 09: Necessidades Habitacionais 
                                            Fonte: AMAI – Habitação/2010 

 

Objetivo do Programa P1A  

  Apoio a melhoria habitacional em assentamentos rurais. 

 

Metas do Programa P1A  

 Famílias residentes em domicílios que necessitam de melhoramentos.  

Aproximadamente 12 (doze) domicílios localizados na área rural. 

 

Público-alvo do Programa P1A  

 Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura, situação total ou parcial de 

risco e irregularidade jurídica. 

 

Prazo para a execução do Programa P1A –  

 A partir de 2011 com perspectiva para conclusão em 2025. 

 

Subprograma SP1B – Melhoria Habitacional – Vida com Qualidade  

 

Descrição do Subprograma P1A  

Famílias residentes em domicílios que necessitam de infraestrutura, 

necessitando da ampliação do domicílio por meio de reformas. Este subprograma 

visa o provimento de melhoria nas condições de habitabilidade de moradias por 

meio de obras promovidas e financiadas pelo Poder Público Municipal, Estadual e 

Federal. 
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Objetivos do Subprograma P1A 

 Realização de reformas diversas que resultem em qualificação da habitação 

que se encontra em assentamentos rurais. 

 

Ações do Subprograma P1A 

 Famílias residentes em áreas que apresentam simultaneamente problemas 

de precariedade domiciliar, carência de infraestrutura, situação total ou parcial de 

risco e irregularidade jurídica. 

 

Meta do Subprograma P1A  

 O Município possui como meta para o período de 2011 a 2017, reformar 40% 

das habitações indicadas com problemas habitacionais. 

 O Município pretende atingir no período de 2018 a 2025, 60% de reformas 

das habitações indicadas nesse subprograma.  

 

Custo para a execução do Subprograma P1A  

 O Município prevê um custo estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) para execução deste subprograma. 

 

Recursos para a execução do Subprograma P1A  

 O Município poderá buscar recursos junto a esfera Federal, através do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, para subsidiar as ações 

propostas nesse subprograma. 

 

Responsáveis pela execução do Subprograma P1A  

 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

 

Indicadores para a avaliação execução do Subprograma P1A 

 Número de reformas realizadas até 2025. 
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2.8 PRINCIPAIS LIMITES E POTENCIALIDADES PARA ENFRENTAMENTO DAS 

NECESSIDADES HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO 

 

2.8.1 Setor institucional-administrativo: 

 Limites:  

 Ausência de uma política de habitação; 

 Fiscalização; 

 Disponibilidade de solo urbanizado – preço e áreas livres; 

 Orientação técnica a população; 

 Capacitação dos funcionários públicos em programas direcionados a 

habitação; 

 Ausência de planejamento. 

 Potencialidades:  

 Empregos – mão de obra na construção civil; 

 Incentivo público para abertura de empresas, gerando assim mais 

empregos formais. 

 

2.8.2 Setor programático-orçamentário: 

 Limites:  

 Projetos bem elaborados para que o município seja contemplado; 

 Recursos para construção de domicílios; 

 Especulação imobiliária; 

 Burocracia na liberação do financiamento; 

 Projetos realizados de acordo com a realidade do domicílio; 

 Projetos habitacionais são sempre restritos a um modelo padrão, 

devido aos baixos custos. 

 Potencialidades:  

 Parcerias com sindicatos e cooperativas para construção da casa 

própria; 

 Projeção de gastos direcionados a habitação estabelecido no PPA. 
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2.8.3 Setor legal: 

 Limites:  

 Inexistência do Plano Diretor; 

 Crescimento desordenado sem legislação específica; 

 Poucas horas para que os profissionais da engenharia possam 

realizar um bom trabalho – projetos; execução; fiscalização; 

 Falta de profissionais no setor de Engenharia das prefeituras. 

 Potencialidades:  

 Profissionais habilitados na área da engenharia. 

 

2.9 ESTRATÉGIAS PARA SUPERAR ESSAS LIMITAÇÕES DAS NECESSIDADES 

HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO DE VARGEÃO 

 

As estratégias adotadas para superar tais limitações são: 

 Elaboração do Plano Diretor; 

 Fiscalização; 

 Profissionais que possam prestar assessoria as famílias para 

que seja elaborado e executado um bom projeto de engenharia; 

 Criação de secretaria exclusiva da Habitação; 

 Prever a destinação de mais recursos no PPA para a habitação. 
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3 FONTES DE FINANCIAMENTO  

 
As estratégias a serem adotadas no PMHIS devem considerar que a 

dimensão das necessidades habitacionais precisa ser enfrentada com diferentes 

processos de produção e de financiamento. É fundamental considerar a diversidade 

de situações urbanas e rurais, as características sociais e econômicas da 

população, a capacidade institucional do Poder Público, as fontes e a modelagem de 

financiamento e subsídio, a questão fundiária e urbana e a estruturação da cadeia 

produtiva da construção civil. Nesse aspecto, a identificação de fontes de recursos 

perenes e estáveis para alimentar a política de habitação, incluindo recursos 

onerosos para o financiamento habitacional e recursos não-onerosos para subsídio 

é fundamental para dar sustentabilidade ao PMHIS 9. 

 

3.1 FONTES DE FINANCIAMENTO DA ÁREA HABITACIONAL10 

 

 Governo Federal; 

 Governo Estadual por meios dos seus órgãos (como, por exemplo, as 

Companhias de Habitação – COHAB‟s) desenvolvem programas específicos 

voltados para a produção de moradias ou urbanização; 

 Governo Municipal, por meio de recursos próprios. 

 

Existe ainda a possibilidade de o Município buscar recursos junto aos 

Organismos internacionais, principalmente os bancos multilaterais, tais como o 

Banco Mundial (BIRD) 11 e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 12. A 

                                                           
9
 GHILARDI, Flávio Henrique. Produção Habitacional. In: Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Curso a distância, aula 6. Brasília: Ministério das Cidades, Maio 
de 2009. 
10

 GHILARDI, Flávio Henrique. Produção Habitacional. In: Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Curso a distância, aula 6. Brasília: Ministério das Cidades, Maio 
de 2009. 

 
11

 O Banco Mundial é uma fonte vital de assistência técnica e financeira para países em 
desenvolvimento ao redor do mundo, ajudando-os a reduzir a pobreza através de projetos em 
diversas áreas, como construção de escolas, hospitais, estradas, energia e o desenvolvimento de 
programas que ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Formado por duas instituições 
que juntas podem oferecer empréstimos a juros baixos, créditos sem juros e doações aos países em 
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União Européia também disponibiliza recursos para investimento em habitação e 

infraestrutura urbana. 

O PMHIS também deve considerar as fontes de recurso específicas para a 

habitação de mercado, que estão concentrados no Sistema Brasileiro de Poupança 

e Empréstimo (SBPE). Este sistema vem movimentando, nos anos recentes, 

recursos expressivos, devido principalmente às medidas adotadas pelo governo 

federal para o setor desde 2003, à estabilidade da moeda, ao aumento da renda dos 

brasileiros, ao crescimento da captação e à maior segurança jurídica. Portanto, o 

PMHIS deverá considerar que a demanda habitacional das faixas de maior renda 

deverá ser atendida essencialmente pelos financiamentos oriundos das instituições 

privadas do mercado 13. 

De acordo com as soluções habitacionais a serem adotadas e com o perfil da 

demanda a ser atendida, o gestor local deverá observar quais as fontes de recursos 

disponíveis e aquelas que mais se adequam ao perfil de atendimento. Vale destacar 

que cada fonte de recurso tem um mecanismo de funcionamento com suas 

respectivas especificidades; por exemplo, os recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) são recursos não-onerosos (a fundo perdido, 

sem retorno) e por isso se destinam às famílias de mais baixa renda; já os recursos 

do FGTS, que são onerosos (financiamento, que retornam à fonte) e por isso, 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento para uma ampla gama de propostas que incluem investimentos em educação, 
saúde, administração pública, infraestrutura financeira e desenvolvimento do setor privado, da 
agricultura e do gerenciamento de recursos naturais e do meio ambiente Informações extraídas do 
site: http://bancomundial. Org.br. Acesso em 22/11/2010. 

12
 O Banco BID auxilia os clientes na elaboração de projetos e oferece financiamento, assistência 

técnica e conhecimentos para apoiar intervenções de desenvolvimento. O BID utiliza dados empíricos 
para tomar decisões e medir o impacto desses projetos, buscando aumentar sua eficácia no 
desenvolvimento. Em parceria com seus clientes, o BID trabalha para eliminar a pobreza e a 
desigualdade e promover o crescimento econômico sustentável.  O Banco auxilia os clientes na 
elaboração de projetos e oferece financiamento, assistência técnica e conhecimentos para apoiar 
intervenções de desenvolvimento. O BID utiliza dados empíricos para tomar decisões e medir o 
impacto desses projetos, buscando aumentar sua eficácia no desenvolvimento. O BID empresta 
a governos nacionais, provinciais, estaduais e municipais, bem como a instituições públicas 
autônomas. Organizações da sociedade civil e empresas do setor privado também são elegíveis para 
financiamentos do BID. http://www.iadb.org/?lang=pt. Acesso em 22/11/2010. 

13
 Idem 12 e 13. 

http://bancomundial/
http://www.iadb.org/pt/temas/eficacia-no-desenvolvimento/eficacia-no-desenvolvimento,1222.html
http://www.iadb.org/pt/temas/eficacia-no-desenvolvimento/eficacia-no-desenvolvimento,1222.html
http://www.iadb.org/pt/temas/eficacia-no-desenvolvimento/eficacia-no-desenvolvimento,1222.html
http://www.iadb.org/pt/governos/governos,1457.html
http://www.iadb.org/resources/civilSociety/index.cfm?lang=en
http://www.iadb.org/resources/business/
http://www.iadb.org/?lang=pt
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quando não operados com mecanismos de subsídio, são destinados às famílias de 

maior renda, que podem arcar com um financiamento habitacional 14.  

 

3.1.1 Fontes de Financiamento no Âmbito do Governo Federal 

O PlanHab adota dois cenários de projeção do PIB, levando em conta um 

cenário otimista de 4,0% e um cenário pessimista de 2,5% para todo o período 

abordado. As projeções de fontes de recursos para habitação serão apresentadas 

nacionalmente e para os próximos 15 (quinze) anos, compreendendo o período 

entre 2008 e 2023 15 conforme demonstra a tabela 01. 

 

Tabela 01: Crescimento do PIB e da carga tributária a 2,5% ao ano 
16

 

 

 

                                                           
14

 Idem 12 e 13 
15

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PLANHAB. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008. 
16

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PLANHAB. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008 
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Já a tabela 02 mostra a projeção de distribuição da receita disponível 

projetada por esfera de governo com crescimento de 2,5% do PIB e da carga 

tributária. 

  

Tabela 02: Projeção da distribuição da receita disponível projetada por esfera de governo 

 

 

Fontes de recursos para investimento e financiamento habitacional 

 

Na esfera Federal as principais fontes de recursos disponíveis para 

investimento e financiamento habitacional são recursos do OGU, do FGTS e 

Sistema Brasileiro de empréstimos – SBPE, referências para o Município de 

Vargeão acessar recursos através do FNHIS e equacionar o problema habitacional. 

 

Orçamento Geral da União – OGU  

A partir da criação do Ministério das Cidades foi retomado a construção da 

Política Habitacional, destacando-se a criação do Sistema Nacional de Habitação de 
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Interesse Social (SNHIS) e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 

que passaram a constituir passos decisivos no efetivo enfrentamento da questão 

habitacional.  

 

Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS 

Os recursos do FGTS constituem a principal fonte de financiamento para a 

consecução dos objetivos estratégicos do PlanHab. Em comparação com os 

recursos orçamentários da União o FGTS tem representado, historicamente, uma 

fonte mais estável e com aplicações de maior vulto. Embora constitua uma fonte 

onerosa, o atual diferencial entre as aplicações financeiras do Fundo (a taxas de 

juros praticadas pelo mercado) e as taxas de remuneração paga às contas 

vinculadas ao Fundo, produz receitas financeiras que podem e já vem sendo 

utilizadas como recursos não onerosos – descontos/subsídios - que casados com os 

financiamentos habitacionais, ampliam o acesso das famílias ao Sistema Financeiro.  

 

Sistema Brasileiro de Empréstimos – SBPE 

Através dos recursos do Sistema Brasileiro de Empréstimos, é possível prever 

um ambiente favorável para os próximos anos, principalmente devido à estabilidade 

da moeda, aumento da renda dos brasileiros, expectativa de redução da taxa de 

juros, maior segurança jurídica e redução da tributação. Esses fatores indicam maior 

flexibilização do crédito imobiliário e a comercialização de imóveis com valores 

médios mais baixos, acessíveis a faixas de renda. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2008) 17. 

 

 Projeção das despesas do orçamento da União com habitação 
 

O novo quadro que se criou a partir da criação do Ministério das Cidades e da 

Secretaria Nacional da Habitação (2003), a formulação da nova política habitacional 

(2004), a aprovação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS, 

2005), com o início da implementação do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, permitiu um avanço significativo na aplicação de recursos para 

                                                           
17

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanHab. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008 
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habitação. O orçamento do FNHIS gerou um acréscimo de um bilhão de reais anuais 

no orçamento destinado à habitação. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008) 18. 

Com a implementação do Programa de Aceleração do Crescimento, é 

possível verificar um salto na destinação de recursos orçamentários para habitação, 

incluídos os recursos do FNHIS, subsidio habitacional (PSH), urbanização de 

assentamentos precários e saneamento integrado. É necessário ressaltar que o 

saneamento integrado e a urbanização de assentamentos precários tratam 

intervenções semelhantes, enfrentando a questão do déficit qualitativo ou da 

inadequação dos domicílios. O Plano Pluri-anual PPA, para o período de 2008/2011, 

prevê a destinação de cerca de 16 bilhões de reais de recursos orçamentários para 

habitação e urbanização de assentamentos (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008) 19, 

de acordo com a tabela 03. 

 

Ação Valor previsto (R$ em milhões) 

FNHIS 4.000 

Subsídio Habitacional 900 

Urbanização de Assentamentos Precários 7.313 

Saneamento Integrado 3.799 

Total 16.012 

Média anual – 2008-2010 4.003 

    Tabela 03: Investimento em habitação PPA 2008-2011 

    Fonte: Ministério das Cidades (2008) 
20

. 

 

Conforme o Ministério das Cidades (2008) os dados mostram que o fato do 

PPA prever este montante de recursos existe espaço orçamentário para que a 

habitação alcance um patamar médio de 4 bilhões por ano, que representaria uma 

porcentagem média de 0,685% da receita federal disponível, entre 2008 e 2011, no 

cenário de crescimento do PIB de 4% e de manutenção da atual carga tributária, 

chegando a 0,740% no cenário de crescimento do PIB a 2,5% e redução da carga 

tributária, uma vez que a receitas da União são menores e são mantidas as 

                                                           
18

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanHab. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008. 
19

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanHab. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008 
20

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PlanHab. Produto 02. Brasília: Ministério das Cidades, 2008 
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despesas com habitação previstas no PPA e no PAC, uma vez que o governo 

federal não anunciou cortes nestes programas mesmo após a extinção da CPMF. 

 

 

Tabela 04: Na tabela 17 apresenta a previsão com gastos com habitação no orçamento geral 

da União 

 

A seguir elencamos os principais programas habitacionais desenvolvidos pelo 

Governo Federal que conforme o Ministério das cidades para que o Município de 

Vargeão conheça as necessidades que os programas atendem e, que são 

importantes na execução das ações propostas no PMHIS 21. 

 

                                                           
21

 GHILARDI, Flávio Henrique. Produção Habitacional. In: Planos Locais de Habitação de Interesse 
Social. MINISTÉRIO DAS CIDADES. Curso a distância, aula 6. Brasília: Ministério das Cidades, Maio 
de 2009. 
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Programas Habitacionais desenvolvidos pelo Governo Federal 

 

A Secretaria Nacional de Habitação – SNH é responsável por acompanhar e 

avaliar, além de formular e propor, os instrumentos para a implementação da Política 

Nacional de Habitação, em articulação com as demais políticas públicas e 

instituições voltadas ao desenvolvimento urbano, com o objetivo de promover a 

universalização do acesso à moradia. 

Nesse sentido, a SNH desenvolve e coordena ações que incluem desde o 

apoio técnico aos entes federados e aos setores produtivos até a promoção de 

mecanismos de participação e controle social nos programas habitacionais. Cabe 

ainda à SNH coordenar e apoiar as atividades referentes à área de habitação no 

Conselho das Cidades. 

De acordo com as fontes de recursos, os programas desenvolvidos pela 

Secretaria Nacional de Habitação são os seguintes: 

 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 

Ação Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos 

Precários 

 

Voltada ao apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para melhorar as 

condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos 

precários, para a regularização fundiária e para a redução de riscos mediante sua 

urbanização, integrando os ao tecido urbano da cidade. 

Promove a 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. 

Existem duas possibilidades de acesso aos recursos da Ação: 

 Emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA); 

 Processo de seleção pública de propostas realizado pelo MCidades. 
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Ação Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social – Modalidades 

Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais; Produção ou Aquisição de 

Lotes Urbanizados; Requalificação de Imóveis 

 

Voltada ao apoio a Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades privadas 

sem fins lucrativos para viabilizar o acesso à habitação digna, regular e dotada de 

serviços públicos, em localidades urbanas ou rurais, mitigando as desigualdades 

sociais e contribuindo para a ocupação urbana planejada. Prevê o atendimento das 

necessidades de construção ou aquisição de unidades habitacionais, de produção 

ou aquisição de lotes urbanizados e de requalificação de imóveis existentes 

(recuperação de terrenos e edifícios) que possam ter seu uso e ocupação 

modificados para fins habitacionais. 

Existem duas possibilidades de acesso aos recursos da Ação: 

 Emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA); 

 Processo de seleção pública de propostas realizado pelo MCidades. 

 

Ação de Apoio à Produção Social da Moradia 

 

Possui por objetivo apoiar entidades privadas sem fins lucrativos, vinculadas 

ao setor habitacional, no desenvolvimento de ações integradas e articuladas que 

resultem em acesso à moradia digna, situada em localidades urbanas ou rurais, 

voltadas a famílias de baixa renda, assim consideradas aquelas que recebam até R$ 

1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais) de rendimento mensal bruto. A Ação 

de Produção Social da Moradia será implementada por intermédio das seguintes 

modalidades: Produção ou aquisição de Unidades Habitacionais; Produção ou 

Aquisição de Lotes Urbanizados; e Requalificação de Imóveis. 

O repasse de recursos para Produção Social da Moradia é feito após a 

realização das fases de habilitação e de seleção das propostas apresentadas pelas 

entidades privadas sem fins lucrativos. 

 

Ação Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social – Modalidade 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica 
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Voltada ao apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para viabilizar o 

acesso à habitação digna, regular e dotada de serviços públicos, em localidades 

urbanas ou rurais, mitigando as desigualdades sociais e contribuindo para a 

ocupação urbana planejada prevê o atendimento das necessidades de construção 

ou aquisição de unidades habitacionais; de produção ou aquisição de lotes 

urbanizados; e de requalificação de imóveis existentes (recuperação de terrenos e 

edifícios) que possam ter seu uso e ocupação modificados para fins habitacionais. 

Existem duas possibilidades de acesso aos recursos da Ação: 

 Emendas parlamentares à Lei Orçamentária Anual (LOA); 

 Processo de seleção pública de propostas realizado pelo MCidades. 

 

Ação Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social 

 

Voltada ao apoio a Estados, Distrito Federal e municípios na elaboração e 

revisão de Planos Habitacionais de Interesse Social que viabilizem a formulação de 

políticas e realização de investimentos na área habitacional. 

A apresentação dos Planos Habitacionais, considerando as especificidades 

do local e da demanda, é uma exigência para acesso, pelo ente federativo, aos 

recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 

O acesso aos recursos da Ação se dá através de processo público de seleção 

de propostas realizado pelo MCidades. 

 

Orçamento Geral da União (OGU) Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social – PSH 

 

Objetiva oferecer acesso à moradia adequada a cidadãos de baixa renda por 

intermédio da concessão de subsídios. 

Os subsídios são concedidos no momento em que o cidadão assina o 

contrato de crédito habitacional junto às instituições financeiras habilitadas a operar 

no programa. 

Os cidadãos são beneficiados em grupos organizados pelos governos dos 

Estados, DF ou Municípios. 
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As instituições financeiras, uma vez habilitadas no processo de oferta pública 

de recursos (leilão), ficam responsáveis, inicialmente, por receber as propostas de 

participação no programa, formuladas pelos Estados, DF e Municípios. As propostas 

passam por uma análise de viabilidade técnica, jurídica e financeira, a critério das 

instituições financeiras. 

As instituições financeiras contratam as propostas de empreendimento 

habitacional, firmando contratos de operação de crédito individual com cada uma 

das famílias beneficiadas pelo programa. 

 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-Habitat 

 

O objetivo do PBQP-H é organizar o setor da construção civil em torno de 

duas questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização 

produtiva, gerando um ambiente de isonomia competitiva. 

A viabilização dos objetivos do Programa envolve ações como a avaliação da 

conformidade de empresas de serviços e obras; normatização técnica; avaliação de 

tecnologias inovadoras; informação ao consumidor e promoção da comunicação 

entre os setores envolvidos. 

 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

Carta de Crédito Individual 

 

O programa objetiva conceder financiamentos a pessoas físicas para fins de 

aquisição de imóvel novo ou usado, construção, conclusão, ampliação, reforma ou 

melhoria, propiciando ainda a aquisição de cesta de material de construção ou a 

aquisição de lote urbanizado. 

Os interessados devem procurar diretamente os Agentes Financeiros 

habilitados a operar os programas do FGTS, como, por exemplo, a Caixa Econômica 

Federal. 

 

Carta de Crédito Associativo 
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O programa objetiva conceder financiamentos a pessoas físicas, organizadas 

sob a forma de grupos associativos (condomínios, sindicatos, cooperativas, 

associações, pessoas jurídicas voltadas à produção habitacional e Companhias de 

Habitação (COHAB) ou órgãos assemelhados). 

O programa permite a produção de lote urbanizado, a construção de unidade 

habitacional ou a aquisição de unidade nova produzida no âmbito do próprio 

programa. 

Os interessados devem procurar diretamente os Agentes Financeiros 

habilitados a operar os programas do FGTS, como, por exemplo, a Caixa Econômica 

Federal. 

 

Programa de Apoio à Produção de Habitações 

 

O programa objetiva destinar recursos financeiros para empreendimentos de 

produção habitacional ou reabilitação urbana, voltados à população-alvo do FGTS, 

por intermédio de financiamentos a pessoas jurídicas do ramo da construção civil. 

 

Programa de atendimento Habitacional através do Setor Público - PRÓ-

MORADIA 

 

Financia Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos das respectivas 

administrações diretas ou indiretas, para oferecer acesso à moradia adequada à 

população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal 

preponderante de até R$ 1.050,00. Opera com as seguintes modalidades: 

URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS: 

Objetiva a realização de obras e serviços voltados à segurança, salubridade e 

habitabilidade das habitações, e ainda à regularização jurídico-formal de sua 

ocupação e uso. 

PRODUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS: objetiva a execução de 

obras e serviços que resultem em unidades habitacionais inseridas em parcelas 

legalmente definidas de uma área e dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, 

salubridade e segurança definidos pelas posturas municipais. 
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DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL: destinado 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. 

O processo de seleção é realizado anualmente, em período estabelecido pelo 

Gestor da Aplicação, a partir da análise das solicitações “Cartas Consultas” 

encaminhadas pelos Órgãos Públicos interessados a qualquer um dos Agentes 

Financeiros habilitados pelo Agente Operador. 

 

Descontos nos financiamentos a pessoas físicas 

 

O novo modelo de descontos nos financiamentos a pessoas físicas é, sem 

dúvida, uma das mais importantes diretrizes de aplicação do FGTS. 

Todo cidadão com rendimento familiar mensal de até R$ 1.850,00 (mil, 

oitocentos e cinquenta reais) possui direito a descontos nos seus financiamentos 

concedidos com recursos do FGTS. 

Os descontos representam o pagamento do custo financeiro da operação de 

crédito, isto é, o custo bancário do financiamento concedido. Por intermédio desse 

desconto é possível o cidadão obter um financiamento com juros de 6% ao ano ao 

invés de 8,16% ao ano. 

Os descontos oferecem ainda o pagamento de parte do valor de venda ou de 

produção do imóvel até o limite de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). 

 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR 

 

Tem por objetivo propiciar moradia à população de baixa renda, sob a forma 

de arrendamento residencial com opção de compra. 

O Programa atua nas capitais estaduais, regiões metropolitanas, regiões 

integradas de desenvolvimento econômico (RIDE‟s) e municípios com população 

urbana superior a cem mil habitantes. 



                                                                       

 

 84 

Estados, DF e Municípios participam do Programa com as seguintes 

atribuições: 

 Identificar os locais para implantação dos projetos; 

 Indicar as famílias a serem beneficiadas; 

 Promover ações facilitadoras e redutoras dos custos de implantação dos 

projetos, tais como, redução de tributos, contribuições e taxas; 

 Aportar recursos financeiros, bens ou serviços economicamente mensuráveis, 

necessários à realização das obras e serviços do empreendimento. 

Empresas do Ramo da Construção Civil apresentam à CAIXA e executam os 

projetos de produção, reforma ou recuperação de empreendimentos nas áreas 

contempladas pelo Programa. 

Empresas do Ramo da Administração Imobiliária administram os contratos de 

arrendamento, os imóveis e os condomínios, se for o caso. 

 

Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) 

Programa Crédito Solidário 

 

O programa é voltado ao atendimento de necessidades habitacionais da 

população de baixa renda, organizada por cooperativas ou por associações, visando 

à produção de novas habitações, a conclusão e reforma de moradias, mediante 

concessão de financiamento diretamente ao beneficiário, pessoa física. 

O Processo Seletivo compreende o processo de Habilitação, Classificação e 

Seleção dos Agentes Proponentes e dos Projetos. 

 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) 

Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI) 

 

Oferece, no âmbito dos Projetos Multissetoriais Integrados – PMI, operados 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, acesso à 

infraestrutura urbana, à moradia adequada e aos serviços públicos básicos para a 

população em situação de vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal 

preponderante de até 03 (três) salários mínimos, por intermédio do 



                                                                       

 

 85 

financiamento de projetos de investimentos e ações integradas em assentamentos 

precários. 

O processo de seleção é realizado, conforme calendário definido pelo 

Ministério das Cidades. Estados, Distrito Federal e Municípios devem enviar suas 

solicitações, por meio de Carta-Consulta, para o BNDES, que fará o enquadramento 

e a seleção das propostas de operações de crédito, na forma prevista na IN N.° 45, 

de 13 de setembro de 2007. 

 
 

3.1.2 Recursos no Âmbito Estadual 

O PCHIS (Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social) em Santa 

Catarina ainda não está concluído e disponibilizado para subsidiar a elaboração do 

PMHIS de Vargeão, pelo fato dele estar sendo elaborado simultaneamente ao 

desenvolvimento do PMHIS do município. Neste cenário ressalta-se a importância 

de uma ação articulada principalmente entre os Governos Estaduais e Municipais. 

Para tanto será utilizado como referência as projeções do Estado com gasto 

na área habitacional, levantando em sites da COHAB, Ministério das Cidades, 

participação em seminários habitacionais, dentre outras fontes de informação. 

A COHAB/SC de forma articulada com as SDR‟s é a responsável pela 

elaboração dos PCHIS. A COHAB/SC, em conformidade com a nova Política 

Nacional de Habitação. Foi assinado Contrato de Repasse com Ministério das 

Cidades/CAIXA/Governo do Estado, em 30 de abril de 2008, tendo a COHAB/SC, 

como Órgão interveniente executor, do processo de elaboração do Plano Estadual 

de Habitação de Interesse Social. 

A COHAB/SC é Sociedade de economia mista constituída na forma do 

decreto LEI N.º 4.032 DE 15 DE ABRIL DE 1966, que tem como principais 

atividades desenvolvidas: Aquisição e legalização de áreas, Estudos técnicos, 

Projetos, Captação de recursos, Convênios e contratos, Acompanhamento e 

fiscalização de obras e serviços e Comercialização de imóveis e acompanhamento 

sócio comunitário. 

No que se refere ao investimento habitacional o Estado de Santa Catarina 
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investiu no período de 2002 a 2009, aproximadamente R$ 206.000.000,00 

(duzentos e seis milhões de reais) em urbanismo (gastos com infraestrutura urbana, 

serviços urbanos, transporte coletivo urbano); R$ 138.000.000,00 (cento e trinta e 

oito milhões de reais) em habitação (gastos com habitação urbana, habitação rural e 

demais subfunções); R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil de reais) em 

saneamento (gastos com saneamento básico rural e urbano e demais subfunções, 

demonstrados no gráfico 01). 
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Gráfico 01: Despesa de SC por função: Urbanismo, Habitação e Saneamento de 2002 à 2009 
22

 

Fonte: Ministério da Fazenda. 

 

No gráfico 01, também observa-se que o maior investimento por função foi 

em relação ao urbanismo, tendo um acréscimo em 2008 e uma queda em 2009. Na 

área habitacional houve um acréscimo entre os anos de 2002 a 2009. 

 

 3.1.2.1 Principais Legislações de Santa Catarina  

 Termo de Adesão ao SNHIS assinado em maio/2007; 
                                                           

22
 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Estatística. Disponível no site: 

http://stn.fazenda.gov.br/estatistica/est_estados.asp (acessado em 19/11/2010). 
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 Lei Complementar n.º 422/2008 – Institui o Fundo de Habitação Popular do 

Estado de Santa Catarina, adaptando à regulamentação do SNHIS o Fundo 

Estadual e Conselho Gestor, existente desde 1995; 

 Decreto n.º 2442/2009 – Regulamenta o Fundo de Habitação Popular do 

Estado de Santa Catarina estabelecendo a COHAB/SC como Agente 

operador e financeiro do Fundo; 

 Decreto n.º 2936/2009, alterado pelo Decreto 3281/2010 – Nomeia o 

Conselho Gestor do FUNDHAB. 

 
Adesão ao SNHIS 
 

O Estado de Santa Catarina subscreveu em maio/2007, o Termo de Adesão 

ao SNHIS, para concorrer aos recursos do FNHIS, do Ministério das Cidades. Com 

base no quadro desenhado para o Sistema Nacional de Habitação, o Estado já 

providenciou a reativação do Fundo Estadual de Habitação Popular, FEHAP, (criado 

com a Lei Complementar n.º 140, de 19 de julho de 1995 e regulamentado pelo 

Decreto n.º 87, de 18 de agosto de 1995), compondo seu novo Conselho Gestor, 

cabendo agora adaptá-lo à legislação federal e dotá-lo de recursos orçamentários, 

cumprindo o pressuposto de contrapartida aos recursos federais.  

O Projeto de Lei foi formulado, aprovado na Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina, e sancionado pelo Governador do Estado em 25/08/2008, através da Lei 

Complementar n.º 422. Com a conseqüente regulamentação da citada Lei 

Complementar, será constituído o Conselho com participação de entidades públicas 

e privadas e da sociedade civil, de forma paritária, conforme modelo nacional, e 

necessário apresentar o Plano Habitacional de Interesse Social até 31 de dezembro 

de 2009 23. 

 

Criação do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina/Programa 

NOVA CASA 

 

                                                           
23

 COHAB. Termo de Referência. Elaboração do Plano Catarinense de Habitação de Interesse 
Social – PCHIS. Florianópolis: COHAB, 2007. 
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Foi sancionada pelo Governo do Estado, em 25/08/2008, Lei Complementar 

N.º 422/2008, que institui o Programa de Habitação Popular NOVA CASA e cria o 

seu Conselho Gestor, formado por representantes do poder público estadual, 

entidades representativas e movimentos populares, tendo caráter deliberativo. 

Através desta Lei, deverão ser atendidas famílias cuja renda não exceda a 12 (doze) 

salários mínimos mensais, priorizando aquelas com rendimento máximo de 03 (três) 

salários mínimos. A COHAB/SC será o agente operador e financeiro do Fundo 24. O 

novo fundo inicia com recursos de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e vai 

contar com um grupo gestor formado por representantes do governo e das entidades 

representativas da sociedade 25.  

Recursos orçamentários 

No mês de outubro foi feita uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), 

por militantes, políticos, e empresários, chamado de PEC da Moradia. O objetivo 

seria de “garantir 2% do Orçamento da União e 1% dos governos estaduais, 

distritais e municipais para o investimento em moradia de interesse popular pelos 

próximos 30 anos ou até o fim do déficit habitacional, estimado atualmente em 08 

(oito) milhões de domicílios. Calcula-se ainda que outros 12 (doze) milhões de 

domicílios sejam precários no país. A ideia é tornar o „Minha Casa, Minha Vida‟ uma 

política de Estado e não só do atual governo.” Parte seria gerida por movimentos 

populares e por empresários, com o intuito de beneficiar famílias de 01 à 03 (um à 

três) salários mínimos 26.  

3.1.3 Recursos no Âmbito Municipal 

Dentre as 03 (três) esferas de governo, a esfera Municipal é a que tem maior 

dificuldade para aplicar recursos em habitação. As principais fontes de recursos 

previstas são o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e o Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Os fluxos financeiros de cada um destes 

                                                           
24

 Informações disponíveis no site: www.cohab.sc.gov.br/index.php%3Foptio 
25

 Informações disponíveis no site: http://wp.clicrbs.com.br/moacirpereira/2008/08/27/ 
26

Informações disponíveis no site: Informações disponíveis no site: www.cohab.sc.gov.br 
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recursos diferem de acordo com as formas de acesso determinas para cada grupo 

de atendimento. Assim, para cada programa e subprograma existem diferentes 

fluxos que podem ser descritos conforme o PlanHab os seguintes fluxos 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008) 27. 

 

a) Repasse de recursos não onerosos do FNHIS para Fundos Estaduais e 

Municipais de Habitação, direciona-se ao grupo de atendimento I. Busca o 

fortalecimento da descentralização na implementação do SNH, os repasses 

devem ser repassados do FNHIS para FEH e FMHIS e repasse de FEH para 

FMHIS, conforme demonstra a figura 01. 

 
 

 
   Figura 01: Fluxo de repasse fundo a fundo 

   Fonte: baseado no PlanHab (2008) 
28

. 
 
 
 

b) Repasse de recursos não onerosos do FNHIS para Entidades Privadas 

sem Fins Lucrativos Vinculadas ao Setor Habitacional com retorno aos 

Fundos Municipais de Habitação. Visa os grupos I, II e III. Inclui recursos 

para remuneração de Agentes de Assistência Técnica, conforme figura 02. 

                                                           
27

 MINISTÉRIO DAS CIDADES. PLANHAB. Produto 05. Brasília: Ministério das Cidades, 2008. 
28

 Idem 19 
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Figura 02: Fluxo de repasse FNHIS para entidades privadas sem fins lucrativos 

Fonte: baseado no PlanHab (2008) 
29

 

 

 

c) Empréstimos, com recursos onerosos do FGTS, destinados a 

beneficiários com pouca capacidade de endividamento, associado a 

subsídios com recursos não onerosos do FNHIS. Direcionado para os 

grupos II, conforme demonstra a figura 03. 

 

 
Figura 03: Fluxo de repasse empréstimo FGTS associado a subsídio do FNHIS 

Fonte: baseado no PlanHab (2008) 
30

. 
 

d) Empréstimos, com recursos onerosos do FGTS, destinados a 

beneficiários com capacidade de endividamento. Direcionados para 

                                                           
29

 Idem 
30

 Idem 
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grupos de Atendimento 03 e 04 (três e quatro) que deverão contar com 

recursos onerosos do FGTS, por meio de empréstimos, sendo que o Grupo 

de Atendimento 03 (três) recebe um subsidio de complemento, conforme 

Figura 04. 

 
   Figura 04: Fluxo de repasse de empréstimo FGTS  

   Fonte: baseado no PlanHab (2008) 
31. 

 
 

e) Empréstimos de Instituições Financeiras Privadas Para Aquisição de 

Unidade Habitacional Pronta para Aquisição de Unidade Habitacional 

Pronta. Voltado aos Grupos de Atendimento 04 e 05 (quatro e cinco), com 

capacidade de pagamento regular e condições de oferecer garantias reais 

para contrair empréstimos, podem adquirir imóveis por meio dos Promotores 

Privados que atuam no mercado mobiliário, conforme figura 05. 

 
 

 
   Figura 05: Fluxo de repasse de empréstimo SBPE  
   Fonte: baseado no PlanHab (2008)

32
. 

 
 

                                                           
31

 Idem 
32

 Idem 
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f) Empréstimos para a Promoção Privada de Unidades Habitacionais 

Prontas, Os Promotores Privados podem contrair empréstimos com recursos 

onerosos do FGTS e do SBPE para a promoção de unidades prontas 

destinadas, principalmente, para os Grupos de Atendimento 04 e 05 (quatro e 

cinco). Conforme mostra a figura 06. 

 

 

 
   Figura 06: Fluxo Financeiro do SBPE  

   Fonte: Baseado no PlanHab (2008) 
33. 

 
 

Para resolver o problema habitacional no município de Vargeão a partir dos 

programas habitacionais indicados no quadro das ações, estima-se um valor de R$ 

14.474.976,00 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e 

setenta e seis reais) demonstrado na tabela 05. 

 

Subprograma área rural e urbana Valor estimado 

Nosso chão 350.000,00 

Cidade Limpa e Organizada 8.000.000,00 

João de Barro 2.625.000,00 

Mudança de vida 1.499.976,00 

Vida com qualidade 801.000,00 

Melhorias sanitárias 259.000,00 

                                                           
33

 Idem 
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Informação urgente 10.000,00 

Nosso chão 160.000,00 

Cidade Limpa e organizada – assentamento Boa 

Vista do Jardim 

350.000,00 

Vida com Qualidade 120.000.00 

João de Barro 300.000,00 

Subtotal 14.474.976,00 

Tabela 05: Valor estimado para realizar os programas habitacionais em Vargeão 
Fonte: elaborado com base nos quadros de ações 

 

A tabela 05 apresenta de forma sistematizada os valores necessários para 

solucionar os problemas habitacionais de Vargeão até 2025, indicando que a 

melhoria das condições de habitação em Vargeão, considerando o déficit 

habitacional quantitativo e a inadequação habitacional, deve envolver um 

investimento total da ordem de R$ 14.474.976,00 (quatorze milhões, quatrocentos e 

setenta quatro mil, novecentos e setenta e seis reais). 

Dessa forma, o panorama de recursos das 03 (três) esferas de governo 

deverá ser integralizado para combater os problemas habitacionais. Cabe ressaltar 

que o expressivo investimento em habitação no município denota a necessidade de 

estratégias para aumentar a arrecadação Municipal. 

Deste montante estima-se legalizar 112 áreas que se encontram irregulares, 

através do programa “nosso chão” com custo estimado de R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais). 

Através do programa “cidade limpa e organizada” pretende-se atuar na 

infraestrura básica do município através dos serviços de abastecimento de água, 

energia elétrica, iluminação pública, esgoto sanitário, coleta de lixo e pavimentação 

com um custo estimado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais). 

Estima-se construir 105 novas habitações, através do programa “João de 

Barro”, com custo estimado de R$ 2.625.000,00 (dois milhões, seiscentos e vinte e 

cinco mil reais). 

Pretende-se construir 36 novas unidades habitacionais, através do programa 

“mudança de vida” com valor estimado de R$1.499.976,00 (um milhão quatrocentos 
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e noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais). 

Através do programa “vida com qualidade” pretende-se ampliar e reformar 89 

unidades habitacionais, com custo estimado de R$ 801.000,00 (oitocentos e um mil 

reais). 

Através da construção de 37 módulos sanitários, através do programa 

“melhoria sanitária”, o município pretende investir cerca de R$ 259.000,00 (duzentos 

e cinquenta e nove mil reais). 

Estima-se um custo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para atuação no 

programa “informação urgente”. 

Estima-se um custo de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para 

regularizar 10 terrenos. 

Estima-se um custo de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para 

proporcionar a infraestrutura básica no assentamento Boa Vista do Jardim, através 

do programa Cidade Limpa e organizada. 

Através do programa “João de Barro” pretende-se produzir 12 novas 

habitações, para produzir 12 habitações, para o assentamento, pois as mesmas 

encontram-se precárias, alugadas, cedidas, com custo estimado de R$ 300.000,00. 

Pretende-se ampliar e ou reformar 12 unidades no Assentamento Boa Vista 

do Jardim, com custo estimado de R$ 120.000,00. 

Além destes programas foi programado a elaboração do Plano Diretor do 

Município, a avaliação e revisão do PMHIS de Vargeão. 

Para a realização destes programas municipais, indica-se que o Município 

acesse os recursos provenientes das seguintes fontes, já apresentadas no item 03 

(três) além da FUNASA. 

 

3.1.3.1 Fontes de Recursos 

As fontes de recursos para a realização destes subprogramas são: 

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS; 

 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

 Recursos orçamentários dos governos Estaduais destinados aos FEH; 

 Recursos orçamentários dos governos Municipais destinados aos FMH. 
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 Neste cenário apresentado, sugerem-se algumas estratégias para aumentar a 

arrecadação do Município de Vargeão. 

 

3.1.3.2 Outras fontes de recursos 

FUNASA 34 

 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão do Ministério da Saúde, 

detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País. 

Executa obras de saneamento a partir de critérios epidemiológicos, sócio-

econômicos e ambientais, voltadas para a promoção à saúde e para a prevenção e 

controle de doenças e agravos, com destaque para a redução da mortalidade 

infantil. 

O risco à saúde pública está ligado a fatores possíveis e indesejáveis de 

ocorrerem em áreas urbanas e rurais que podem ser minimizados ou eliminados 

com uso apropriado de serviços de saneamento. A utilização de água potável é vista 

como o fornecimento de alimento seguro à população. O sistema de esgoto promove 

a interrupção da “cadeia de contaminação humana”. A melhoria da gestão dos 

resíduos sólidos reduz o impacto ambiental e elimina ou dificulta a proliferação de 

vetores. A drenagem urbana tem sido utilizada para eliminação da malária humana. 

Dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) a FUNASA respeita o pacto 

federativo nacional promovendo o fortalecimento das instituições estaduais, 

regionais e municipais com o aporte de recursos que desonerem as tarifas 

municipais e promovam a universalização do atendimento dos serviços e utilizem 

ferramentas de abrangência regional sempre que se mostrar necessário. 

Na esfera Federal cabe à FUNASA a responsabilidade de alocar recursos não 

onerosos para sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo 

de resíduos sólidos urbanos, melhorias sanitárias domiciliares e melhoria 

habitacional para controle da doença de Chagas. Cabe, a FUNASA, ações de 

saneamento para o atendimento a municípios com população inferior a 50 mil 

habitantes e em comunidades indígenas, quilombolas e especiais. 

                                                           
34

 Informações disponíveis no site: http://www.funasa.gov.br/internet/SanPromSau.asp 
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 Em parceria com órgãos e entidades públicas e privadas, presta consultoria e 

assistência técnica e/ou financeira para o desenvolvimento de ações de 

saneamento. 

 

Alguns exemplos dos efeitos das ações de saneamento na saúde: 

 Água de boa qualidade para o consumo humano e seu fornecimento contínuo 

asseguram a redução e controle de: diarréias, cólera, dengue, febre amarela, 

tracoma, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, leptospirose, febre 

tifóide, esquistossomose e malária; 

 Coleta regular, acondicionamento e destino final bem equacionado dos 

resíduos sólidos diminuem a incidência de casos de: peste, febre amarela, 

dengue, toxoplasmose, leishmaniose, cisticercose, salmonelose, teníase, 

leptospirose, cólera e febre tifóide; 

 Drenagem e esgotamento sanitário são fatores que contribuem para a 

eliminação de vetores da: malária, diarréias, verminoses, esquistossomose, 

cisticercose e teníase; 

 Melhorias sanitárias domiciliares e Melhoria habitacional estão diretamente 

relacionadas com a redução de: doença de Chagas, esquistossomose, 

diarréias, verminoses, escabioses, tracoma e conjuntivites.  

Cooperativas de habitação 

 

Visando auxiliar o Município na execução das ações propostas no PMHIS, foram 

identificadas algumas cooperativas de habitação social importante mecanismo para 

a promoção da habitação social. 

 Cooperios - Cooperativa de habitação Entre Rios – Maravilha.  

 Novo Lar - Cooperativa de habitação Novo Lar – Xanxerê. 

 Cooperchap - Cooperativa habitacional de Chapecó – Chapecó. 

 Cooperhabic - Cooperativa habitacional da indústria e comércio -  Erechim. 
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 Acesmo - Cooperativa Habitacional Santa Catarina - São José do Cedro. 

 Coopertrasc - Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária de SC 
(MST) – Chapecó. 

 Cooperhaf - Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares – 
Chapecó. 

 Casa Nova - Cooperativa de Construção Civil e Habitação Casa Nova. 
(http://www.wix.com/coopercasanova/site) 

 Fecoohasc - Federação das Cooperativas de Habitação de SC. 

  

3.1.3.3 Estratégias para aumentar a Arrecadação Municipal 

 

A disponibilidade de recursos financeiros que viabilizem o PMHIS é 

fundamental para alcançar os cenários apontados e concretizar os objetivos e metas 

propostas. Portanto, se faz necessário aumentar as possibilidades de captação de 

recursos financeiros, além de manter alta capacidade para a tomada de 

financiamento. 

Vargeão já conta com o Fundo Municipal de Habitação (FMH). 

A principal alternativa de mobilização de recursos locais é a ampliação da 

capacidade de arrecadação, que pode ser feito mediante: 

 Criação de um setor especializado em convênios externos com capacidade 

técnica para elaborar estudos e projetos, e captar recursos de programas 

habitacionais existentes tanto em instituições nacionais quanto internacionais; 

 Alteração do código tributário, incluindo IPTU progressivo, direcionando o 

recurso para a área habitacional; 

 Criação de programa de incentivo fiscal, que estimule doações aos Fundos de 

Habitação de Interesse Social, conforme a linha programática normativa e 

institucional, apresentada no quadro das ações; 

 A ideia da criação de fontes alternativas de recursos para aquisição de 

habitação surge pela necessidade demonstrada neste Plano de se ampliar o 

volume de recursos não onerosos para a habitação de interesse social. 

http://www.wix.com/coopercasanova/site
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A proposta tem por objetivo ampliar os recursos do FNHIS, aumentando a 

capacidade deste fundo de promover o enfrentamento da questão 

habitacional, tornando-o mais sustentável no longo prazo. 

Para a operacionalização, o ideal seria que os Conselhos dos Fundos 

(Municipal, Estadual e Nacional) de Habitação de Interesse Social fixassem critérios 

de utilização dos recursos captados, através de planos de aplicação em 

conformidade com os respectivos Planos de Habitação. Os Fundos poderão utilizar 

esses recursos para financiar projetos habitacionais governamentais e também de 

associações, movimentos e ONG’s, desde que aprovados pelo respectivo Conselho. 

Como ressalva, as doações não poderão ser direcionadas aos projetos 

selecionados, ficando os Conselhos responsáveis pela distribuição dos recursos 

entre os projetos selecionados e priorizados. 

Outras fontes podem e devem ser investigadas, sempre no intuito de captar 

mais recursos para o SNHIS e viabilizar o enfrentamento da questão habitacional no 

Brasil. 

 

3.1.4 Elaboração da minuta de lei: 

 

 Organizar as estratégias de ação, programas habitacionais, zoneamento de 

usos e demais regramentos oriundos do setor habitacional em forma de 

minuta de lei; 

 Encaminhamento da minuta de Lei do Executivo para o Legislativo.  
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4 PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO HABITACIONAL DO 

PMHIS DE VARGEÃO 

 

Este item exibe os pressupostos e um conjunto de iniciativas a serem 

adotadas pela Prefeitura de Vargeão visando consolidar e desenvolver o sistema de 

avaliação e monitoramento da política habitacional, bem como das ações em 

habitação, adequando-o aos pressupostos do PMHIS, do qual passa a ser parte 

integrante.  

Neste ínterim, o Plano Nacional de Habitação indica que o monitoramento 

consiste no acompanhamento contínuo e cotidiano, por parte de gestores e 

gerentes, do desenvolvimento dos programas de políticas em relação a seus 

objetivos e metas, desde o primeiro momento de sua implantação. O monitoramento 

é, portanto, uma ferramenta de gestão para aperfeiçoar o desempenho de políticas, 

programas e projetos, devendo ser capaz de prover informações sobre o 

desempenho pós-implantação para seus gestores e responsáveis superiores, 

permitindo medidas corretivas durante o percurso dos programas. Sendo assim, as 

políticas, programas e projetos necessitam ter seus objetivos definidos com clareza, 

metas vinculadas a objetivos os quais precisam ser quantificadas, orçadas e 

distribuídas no tempo. Ou seja, deve-se saber o resultado que se deseja alcançar, o 

tempo e os custos disponíveis. 

O PMHIS envolverá monitoramento através de avaliação regular, com base 

em um conjunto de indicadores, dos resultados obtidos através das ações propostas 

pelo Plano Habitacional confrontados com os objetivos e metas almejados no 

mesmo. Através dessa avaliação, o progresso do Plano Habitacional poderá ser 

acompanhado e suas ações mantidas, corrigidas ou redirecionadas.  

Neste contexto, indicadores de desempenho podem ser compreendidos como 

instrumentos que permitem identificar e medir aspectos relacionados a um 

determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado de uma intervenção na 

realidade. Indicadores visam traduzir, de forma mensurável determinado aspecto de 

uma realidade dada, de maneira a tornar operacional a sua observação e avaliação. 
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4.1 METODOLOGIA DE DETERMINAÇÃO DOS INDICADORES DE 

MONITORAMENTO HABITACIONAL 

 

O monitoramento do PMHIS baseia-se em seus objetivos e metas, 

disponibilizando indicadores para avaliação do progresso da situação habitacional 

do município ao longo do tempo. 

Diversos autores enfatizam a importância da construção de modelos para 

classificar e sistematizar conjuntos de indicadores. O modelo PER 

(Pressão/Estado/Resposta), desenvolvido em 1994 pela OECD (Organization for 

Economic Co-operation and Development), é amplamente citado em trabalhos de 

indicadores de planejamento. Em 1999 a EEA (European Environment Agency) 

sugeriu uma adaptação do modelo PER, denominando-o de FPEIR (Força 

Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta) (Smeets e Weterings, 1999). Esta 

adaptação reduziu o problema da linearidade causa-efeito do modelo PER, e 

ampliou a tipologia para os indicadores, que podem ser agrupados em indicadores 

descritivos (que diagnosticam as forças, pressões, estados, impactos e respostas) e 

de desempenho (que comparam e medem a distância entre as condições reais e 

almejadas). 

Para definir os indicadores de monitoramento do PMHIS de Vargeão, foi 

utilizada a metodologia FPEIR (Força Motriz/Pressão/Estado/Impacto/Resposta)  

Ressalta-se que não foi encontrado na literatura disponível qualquer aplicação 

deste método para o caso do planejamento e gestão da política habitacional, porém, 

sua estrutura relacional de Causa-Problema-Solução apresenta-se apropriada para 

a questão habitacional conforme a abordagem desenvolvida neste plano. A figura 07 

apresenta a estrutura metodológica. 
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Figura 07: Estrutura da Medologia FPEIR 

 

A figura 08 apresenta a estrutura FPEIR para a realidade de Vargeão com 

relação ao problema habitacional municipal, com foco na urbanização de interesse 

social. 

As Forças Motrizes são as causas que derivam em pressões, como exemplo 

podemos citar as demandas humanas por solo agrícola, energia, transporte e 

moradia. Essas forças resultam em Pressões sobre o meio, como por exemplo, a 

exploração de recursos naturais e a emissão de poluentes. As pressões, por sua 

vez, afetam o Estado do meio, referindo-se à qualidade dos meios ambientais (ar, 

solo, água, etc.) e suas capacidades de dar suporte às demandas sobre eles. 

Mudanças nos estados do meio podem causar impactos sobre a saúde humana, 

ecossistemas, biodiversidade, valor financeiro, etc. As respostas demonstram o 

esforço da sociedade (políticos, decisores, etc.) para resolver os problemas 

identificados através dos impactos observados, podendo tomar a forma de medidas 

políticas, ações de planejamento e regulamentações. 

A metodologia das Forças Motrizes, Pressões e Estados constituem os níveis 

possíveis de intervenção para a tomada de decisão, como mostrado na Figura 07. O 

gestor escolhe um nível, ou a combinação deles, como objetos concretos para a 

constituição da resposta, dependendo do problema em questão e as relações 

existentes. De maneira geral, as administrações públicas locais não têm autonomia 

de intervir diretamente sobre as principais Forças Socioeconômicas, mas dentro de 

sua jurisdição específica, podem atuar sobre o Estado do ambiente ou sobre 

algumas das Pressões. Ao contrário, as instituições políticas de alto nível (Federal, 
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por exemplo) atuam sobre as Forças Motrizes e Pressões, tendo, entretanto pouca 

possibilidade de tratamento direto no Estado do ambiente. 

A figura 08 apresenta a estrutura FPEIR para a realidade de Vargeão com 

relação ao problema habitacional municipal, com foco na urbanização de interesse 

social.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 08: Estrutura FPEIR para a questão habitacional em Vargeão com foco na urbanização de interesse social 

Forças Motrizes 

 Economia baseada na 

indústria, serviços agricultura e 

agropecuária.  

Pressões 

 Demanda por infraestrutura e serviços públicos urbanos 

 Potencial do aumento de urbanização irregular em áreas 

inadequadas 

 Demanda por solo e imóveis para a população 

 Especulação Imobiliária 

 Perfil da população é na maioria de baixa renda 

Estados 

 Sede urbana concentrada 

 Disponibilidade de solo urbano para expansão 

 Existências de iniciativas e projetos que resultam indiretamente na 

qualificação habitacional, como, a implantação de escolas, creches, 

posto de saúde, pavimentação de ruas. 

 

 Impactos 

 Ocupação de áreas inadequadas 

 Irregularidade fundiária 

Respostas 

 Produção de novas moradias 

 Qualificação de 

infraestrutura  

 Regularização fundiária 

 Melhoria habitacional 
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4.2 INDICADOR  

Para efetivação do monitoramento do PMHIS é necessário estabelecer 

indicadores, que neste caso são um conjunto de fatores que vão identificar a 

evolução da aplicabilidade das metas e objetivos junto ao prazo estabelecido. 

Os indicadores devem levar em consideração os principais aspectos do 

problema habitacional. No PMHIS de Vargeão, foram estabelecidos indicadores 

sobre o déficit quantitativo e qualitativo. 

No quantitativo são abordadas a produção de novas moradias e a realocação 

de famílias em áreas inadequadas. Já no qualitativo, são tratadas as questões de 

melhoria habitacional, produção de módulos sanitários, regularização fundiária, 

melhoria da infraestrutura e elaboração do Plano Diretor.  

Neste ínterim, os indicadores podem ser estabelecidos, a partir da 

metodologia FPEIR relacionado aos componentes pressão, estado ou impacto do 

sistema e devem servir de medição do progresso destes componentes frente aos 

objetivos e metas do Plano Habitacional (resposta). 

De forma compreensiva e compacta, cobrindo os principais aspectos 

relevantes do problema habitacional do Município, foram determinados sete 

indicadores habitacionais, dois relacionados ao problema do déficit habitacional 

quantitativo e quatro referentes ao problema do déficit habitacional qualitativo 

(Tabela 06). 

 

Objetivo Meta  Indicador Habitacional 

Reduzir o déficit 
habitacional quantitativo 

Produzir novas habitações 
para substituir habitações 
existentes muito precárias; 

IH1 

 

Número de habitações 
produzidas para 
substituição com auxilio de 
programas do PMHIS. 

Não permitir a localização 
de habitações em áreas 
impróprias 

IH2 

Número de habitações em 
margens de rios, áreas de 
inundação, altas 
declividades, topos de 
morro, faixas de domínio, 
áreas verdes, etc. 

Reduzir o déficit 
habitacional qualitativo 

Elevar o nível de 
qualidade da infraestrutura 

IH3 
Número de assentamentos 
urbanizados 
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Elevar o nível de 
qualidade das habitações 

IH4 
Número de habitações 
precárias que necessitam 
melhorias ou ampliação. 

Elevar o nível de 
regularização fundiária 

IH5 
Número de habitações com 
irregularidade jurídica. 

Instalação de módulo 
Sanitário 

IH6 
Número de habitação sem 
módulo sanitário. 

 
Elaboração do Plano 
Diretor 

IH7 Elaboração da Legislação 

 

Tabela 06: Indicadores habitacionais(IH) de Vargeão 

 

 

A Tabela 07 relaciona os sete indicadores habitacionais às sete ações 

propostas pelo PMHIS de Vargeão. Pode-se verificar que uma dada ação pode 

incidir simultaneamente sobre mais de um problema habitacional, tendo 

consequentemente influência sobre mais de um indicador habitacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dores 
 
 
 
 
 
 

Ações 

IH1 IH2 IH3 IH4 IH5 IH6 IH7 

Número de 
habitações 
produzidas 

para 
substituição 
com auxilio 

de 
programas 
do PMHIS. 

Número de 
habitações 

em margens 
de rios, 
áreas de 

inundação, 
altas 

declividades, 
topos de 

morro, faixas 
de domínio, 

áreas 
verdes, etc. 

Número de 
assentamentos 

urbanizados 

Número de 
habitações 
precárias 

que 
necessitam 
melhorias 

ou 
ampliação. 

Número de 
habitações 

com 
irregularidade 

jurídica. 

Número de 
habitação 

sem módulo 
sanitário. 

Elaboração da 
Legislação. 

LP2 
Produzir novas habitações para 
substituir habitações existentes muito 
precárias; 

x       

LP2 
Não permitir a localização de 
habitações em áreas impróprias 

 x      

LP1 
Elevar o nível de qualidade da 
infraestrutura  

  x    x 

LP3 
Elevar o nível de qualidade das 
habitações 

   x  x  

LP1 
Elevar o nível de regularização 
fundiária 

    x   

LP3 
Instalação de módulo Sanitário 

   x  x  

LP4 
Elaboração do Plano Diretor 

      x 

 

A Tabela 07 relaciona os sete indicadores habitacionais às sete ações propostas pelo PMHIS de Vargeão
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Todos os indicadores propostos quantificam o resultado de uma ou mais 

ações de gestão em unidades de produto, que poderá ser, entre outras 

possibilidades, a quantidade de novas unidades habitacionais produzidas, a 

quantidade de habitações situadas em margens de rios ou a quantidade de unidades 

habitacionais com irregularidade fundiária. Denominamos este tipo de indicador de 

Indicador de Produto. 

 

4.3 PROCESSO DE MONITORAMENTO  
 

Para a avaliação do PMHIS, o Ministério das Cidades (2009) orienta que o 

município desenvolva um Sistema próprio de Informação para: 

 Acompanhamento dos resultados da política habitacional e o cumprimento 

das metas do PMHIS; 

 Monitoramento e avaliação dos programas, projetos e ações do governo 

Municipal e demais agentes, no sentido de verificar o impacto na diminuição 

do déficit e da inadequação habitacional causado pelo PMHIS; 

 Monitoramento das variáveis que compõe o diagnóstico habitacional do 

município (déficit e inadequação, crescimento demográfico, custos, 

disponibilização de recursos, disponibilização de terras). 

 Monitoramento de mudanças conjunturais que possam comprometer ou 

recomendar a revisão das praticas, estratégias e metas; 

 Verificar se a política habitacional em execução contribui para a diminuição do 

déficit habitacional e da inadequação habitacional; 

 Acompanhar e monitorar as variáveis que compõem o diagnóstico 

habitacional do município, tais como as necessidades habitacionais (cálculo 

do déficit e da inadequação habitacional, crescimento da demanda 

demográfica), os custos dos programas e ações e a disponibilidade de 

recursos físicos e financeiros; 

 Construir um sistema de indicadores habitacionais, que permita a comparação 

dos dados com outros sistemas de indicadores, tanto internos à 

municipalidade, como externos, em particular com aqueles que estabelecem 

padrões de referência reconhecidos (ex.: IBGE, FJP, etc.); 
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 Avaliar e mensurar o grau de redistribuição da política habitacional. 

 

Neste contexto, o Sistema de Monitoramento Habitacional tem a função de 

acompanhamento dos processos de implementação de programas habitacionais, 

avaliação dos resultados das ações do plano, considerando os produtos produzidos 

(indicador de produto), os produtos produzidos frente às metas estabelecidas, assim 

como os custos envolvidos frente às estimativas orçadas. Deve ainda desenvolver a 

sistematização, organização e divulgação dos resultados aos agentes públicos e 

privados do setor habitacional e aos cidadãos. 

 

4.4 AVALIAÇÃO 
 
 

O núcleo de sistema de monitoramento é o processo de avaliação da 

resposta das ações empregadas através dos indicadores habitacionais.  

O PMHIS deverá ser avaliado anualmente. Se o indicador demonstra que a 

meta foi atingida ou superada, ocorre a manutenção do desenvolvimento das ações 

do plano conforme proposto no mesmo e prossegue-se o monitoramento das ações 

seguintes: 

 Disponibilizar para a sociedade informações e avaliações permanentes sobre 

a realidade habitacional no Município e sobre a política habitacional 

desenvolvida; 

 Verificação do impacto da política habitacional, tendo como referencial a 

avaliação da elevação do bem-estar social; 

 Contribuir com informações para que o poder público tenha ciência da 

realidade habitacional; 

 Monitorar e avaliar os programas, projetos e ações do Governo Municipal e 

dos demais agentes da produção habitacional no município; 

 Orientar as decisões anuais do Planejamento Estratégico Habitacional, a 

partir das alterações verificadas no diagnóstico apresentado no PMHIS. 

 

Entretanto, podem ocorrer duas situações que resultem em não alcançar-se 

as metas almejadas: 
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 As ações resultam em produtos em menor quantidade que o projetado; 

 Apesar das ações produzirem o número projetado de produtos, há um 

aumento do problema habitacional, o que decorre em necessidade de 

aumento das metas. 

Essa avaliação deverá ter como referência os Princípios, Objetivos e 

Diretrizes citados no presente volume, bem como as metas estabelecidas com base 

no Diagnóstico. É valido lembrar que o objetivo da avaliação é identificar possíveis 

obstáculos para se atingir as metas e objetivos, permitindo uma correção nos erros. 

Cabe ressaltar que o monitoramento e avaliação do PMHIS necessita da 

intervenção da sociedade tendo em vista a aplicação e fiscalização dos recursos, 

bem como direcionamento das políticas para as necessidades prioritárias da 

população.  

O efetivo controle social através da participação da população na gestão 

pública possibilita aos cidadãos a verificação do andamento das decisões tomadas 

em seu nome.  

A função do Conselho Municipal de Habitação é fixar critérios, definir 

diretrizes e estratégias para a implementação da Política Municipal de Habitação de 

Interesse Social e do PMHIS.  

   

4.5 REVISÃO 

A revisão do PMHIS oferece ao Município a oportunidade de reavaliação do 

diagnóstico assim como das metas e propostas. O Ministério das Cidades 

recomenda que os períodos de revisão estejam associados ao planejamento 

orçamentário-financeiro dos PPA‟s35 (Planos Pluri-Anuais).  

Durante a revisão podem ser confirmadas tanto as informações produzidas no 

Diagnóstico sobre o cálculo das necessidades habitacionais, como as definições 

adotadas nas estratégias de ação.  

É importante salientar que as alterações de dados e programas ao longo dos 

anos tornam-se necessárias para adequação da política habitacional do município 

                                                           
35

  BRASIL, República Federativa do. Art. 165 a 169. In: Constituição de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acessado em: 08 de 
dezembro de 2010. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm
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que pode ser alterada em virtude de mudanças econômicas, sociais, ambientais e 

dentre outros fatores que possam estimular a migração. 
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APÊNDICE A – Reunião com as Equipes Técnicas da AMAI e Prefeitura, e o 

Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social para 

Elaboração das Estratégias de Ação. 

 

 Ata da reunião do dia 22/10/2010 

 



                                                                       

 

 113 

 

 



                                                                       

 

 114 

 Lista de presença da reunião do dia 22/10/2010 
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 Fotos da reunião do dia 22/10/2010 
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Reportagens da reunião do dia 22/10/2010 

 

Fonte: Jornal Folha Regional – Xanxerê – SC, 25/10/2010. 
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Fonte: http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=81999 

http://www.vargeao.sc.gov.br/conteudo/?item=10580&fa=1&cd=81999
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APÊNDICE B – Audiência de apresentação da elaboração das estratégias de ação  

 

Convite da Terceira Audiência Pública do dia 17/11/2010 

 

 

Relatório da Terceira Audiência Pública do dia 17/11/2010  

No dia 17 de novembro de 2010, às catorze horas, realizou-se nas 

dependências do Auditório do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

do Município de Vargeão, a Terceira Audiência Pública para Apresentação das 

Estratégias de Ações, as quais serão executadas pelo município para acabar ou 

minimizar o déficit habitacional. Participaram da audiência 20 (vinte) pessoas. (Lista 

de presença em anexo) 

A mesa de honra foi composta pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo 

Prefeito de Vargeão Sr. Amarildo Paglia; a Excelentíssima Presidente da 
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Câmara de Vereadores de Vargeão, Carmem Raymundi; a Assistente Social da 

AMAI senhora Marcia Woiciechoski; a Presidente do Conselho de Habitação 

senhora Maridalva Colpani e o coordenador da Equipe Técnica do município 

Cristiano Pierog.    

Algumas autoridades teceram alguns comentários iniciais acerca da audiência 

pública. A senhora Maridalva Colpani, salienta sobre a importância do PMHIS para o 

município de Vargeão. Relata sobre as responsabilidades e das atribuições do 

Conselho Municipal de Habitação em relação a fiscalização e acompanhamento do 

PMHIS. Por fim, agradeceu a presença de todos no evento e daqueles que 

estiveram envolvidos na elaboração da política habitacional. Na sequência o Prefeito 

Senhor Amarildo Paglia, agradeceu a participação de todos. Agradeceu a Equipe 

Técnica da AMAI, o Conselho de Habitação e todos aqueles que colaboram no 

planejamento e elaboração do PMHIS. Salientou que a partir do ano de 2011, o 

município de Vargeão executará as ações elencadas no PMHIS.   

Após a fala dos representantes, a Assistente Social da Equipe Técnica da 

AMAI, iniciou a coordenação dos trabalhos na Audiência Pública. Iniciou a sua 

apresentação com um breve relato das etapas I e II do PMHIS de Vargeão. Sobre o 

conceito, objetivos, diretrizes da Política Municipal.  

Na sequência explanou sobre o objetivo da Etapa III - estratégias de ações. 

Apresentou sobre a ação de Regularização Fundiária, que compreende o 

perímetro urbano, a área rural e os assentamentos. Nesta ação foi constatado que 

132 (cento e trinta e dois) famílias não possuem seus terrenos regularizados. A 

segunda ação é sobre a Regularização Urbanística, a qual tem por objetivo 

promover a oferta de infraestrutura básica e estabelecer padrões de ocupação 

urbana sem riscos e que sejam compatíveis com a proteção e recuperação do meio 

ambiente, melhorando assim diversos aspectos das condições habitacionais. A 

terceira ação apresentada foi à Produção de Novas Unidades Habitacionais para 

Domicílios Precários, Alugados e Cedidos, sendo que o município apresentou 

uma demanda de 118 (cento e dezoito) novas habitações. A quarta ação é a 

Construção de Moradias para famílias residentes em áreas de riscos sociais e 

ambientais, com demanda de 36 (trinta e seis) residências localizadas na área rural 

e urbana. Quanto a Realização de Reformas Diversas, as quais resultam 
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em qualificação da habitação, no que se refere a melhoria habitacional ou 

ampliação, a demanda do município é de 113 (cento e treze) domicílios. A sexta e 

última ação foi direcionada para o Apoio a Construção de Unidades Sanitárias 

Domiciliar, com meta estimada para a construção de 37 (trinta e sete) módulos 

sanitários.  

Para cada programa apresentado foi definido seu objetivo, a meta a ser 

cumprida, os responsáveis pelo desenvolvimento do programa, a demanda, e os 

prazos para execução. Salienta-se que todos os recursos para a habitação podem 

vir das esferas estaduais e federais. 

Com a exposição sobre as estratégias de ação, foi possível mostrar para a 

sociedade como o município planejou resolver o déficit habitacional; o tempo que 

possui para executar as ações previstas no Plano e como a sociedade pode 

fiscalizar a execução destas propostas. Foi aberto para questionamentos e 

sugestões dos presentes. Após foi solicitado a aprovação das ações planejadas na 

política habitacional de Vargeão, a qual foi aprovada por unanimidade. 

A representante da Equipe Técnica da AMAI agradeceu a todos os presentes 

pela colaboração e empenho, direcionando seu agradecimento a Equipe Técnica do 

Município, ao Conselho Municipal de Habitação, às Secretarias e de todas as 

entidades que participaram e auxiliaram a elaboração do Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social de Vargeão. 
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Ata da Terceira Audiência Pública do dia 17/11/2010 
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Listas de presenças da Audiência Pública do dia 17/11/2010 
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Fotos da Terceira Audiência Pública de 17/11/2010 
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Slides de Apresentação da Terceira Audiência Pública do dia 17/11/2010 

Etapa 03 – Apresentações das Ações do PMHIS

17 de novembro de 2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEÃO(SC)

PLHIS – conjunto de objetivos e 

metas, diretrizes e instrumentos 

de ação e de Intervenção para o 

setor habitacional

PLHIS – conjunto de objetivos e 

metas, diretrizes e instrumentos 

de ação e de Intervenção para o 

setor habitacional

ETAPA 1

Proposta 

metodológica

ETAPA 1

Proposta 

metodológica

ETAPA 2

Diagnóstico do 

setor habitacional

ETAPA 2

Diagnóstico do 

setor habitacional

ETAPA 3

Estratégias de ação
ETAPA 3

Estratégias de ação

Cada etapa deve corresponder a um produto específico, 

aprovados pelo conselho de habitação com ampla participação

da comunidade através de audiências ou reuniões abertas.

  

P1A – Regularização Fundiária – RURAL E URBANA

Objetivo: Promoção da regularização da posse e parcelamento do solo 

dos assentamentos precários.

Nome do Programa: Nosso Chão

Objetivo: Promover a regularização fundiária de loteamentos 

irregulares.

Ação: Demarcação; usocapião; regularização com processo de 

loteamento; transferência de terrenos públicos para os beneficiários.

Prazo: 12 anos

LPA 1 Linha Programática 01 – Atendimento para a integração 

urbana de assentamentos precários e informais

 

 Responsável: Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Municipal de Administração

 Recursos: Municipal;

Estadual;

Federal .

Meta:Promover a 
Regularização 
Fundiária 

% Prazo para 
execução  

40 terrenos 32,80% 2011 - 2015 

41 terrenos  33,60% 2016 - 2019 

41 terrenos 33,60% 2020 - 2022 
 

  

P1A – Regularização Fundiária - ASSENTAMENTO

Objetivo: Promoção da regularização da posse e parcelamento do 

solo dos assentamentos precários.

Nome do Programa: Nosso Chão

Objetivo: Promover a regularização fundiária de loteamentos 

irregulares.

Ação: Demarcação; usocapião; regularização com processo de 

loteamento; transferência de terrenos públicos para os beneficiários.

Prazo: 15 anos

LPA 1 Linha Programática 01 – Atendimento para a integração 

urbana de assentamentos precários e informais

 

 Responsável:  INCRA

 Recursos:  Federal 

Meta:Promover a 
Regularização 
Fundiária 

% Prazo para 
execução  

05 terrenos 50% 2011- 2018 

05 terrenos  50% 2019 - 2025 
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P1B – Regularização Urbanística – RURAL E URBANA

 Objetivo: Promover a integração física do assentamento ao conjunto da 

cidade e melhorar diversos aspectos das condições habitacionais; e 

estabelecer padrões de ocupação urbana sem riscos e que sejam 

compatíveis com a proteção e recuperação do meio ambiente.

Nome do Programa: Cidade Limpa e Organizada

 Objetivo: Promover a oferta de infraestrutura básica de saneamento, 

drenagem, equipamentos básicos em especial de lazer, saúde e habitação.

 Ação: Melhorar a infraestrutura urbana e rural.

 Prazo: 15 anos

LPA1 Linha Programática 01 – Atendimento para integração 

urbana de assentamentos precários e informais

 

Responsável: Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Munic. De Assistência Social;

Sec. Munic. De Obras e Serviços Urbanos;

Sec. Munic. De Administração;

Câmara Municipal de Vereadores;

Sec. Munic. De Saúde;

Recursos: Municipal

Estadual 

Federal 

 

 
 
Meta: Melhorar 
Infraestrutura Básica 

 
% 

Prazo para 
execução  

15 2011-2014 

20 2015-2018 

35 2019-2022 

35 2023-2025 
 

  

P1B – Regularização Urbanística - ASSENTAMENTO

 Objetivo: Promover a integração física do assentamento ao conjunto da 

cidade e melhorar diversos aspectos das condições habitacionais; e 

estabelecer padrões de ocupação sem riscos e que sejam compatíveis com 

a proteção e recuperação do meio ambiente.

Nome do Programa: Cidade Limpa e Organizada

 Objetivo: Promover a oferta de infraestrutura básica de saneamento, 

drenagem, equipamentos básicos em especial de lazer, saúde e habitação.

 Ação: Melhorar a infraestrutura rural.

 Prazo: 15 anos

LPA1 Linha Programática 01 – Atendimento para integração 

urbana de assentamentos precários e informais

 

Responsável: INCRA

FUNASA

Prefeitura Municipal

Recursos: Federal

 

 
 
Meta: Melhorar 
Infraestrutura Básica 

 
% 

Prazo para 
execução  

15 2011-2014 

20 2015-2018 

30 2019-2022 

35 2023-2025 
 

 

P2A - Produção de novas unidades habitacionais – RURAL E URBANA

Nome do Programa: João de Barro

Objetivo: Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional.

Ação: Projeto Habitacional para Famílias com renda 1 a 3 salários mínimos (com a 

concessão de cotas  beneficiando idosos e pessoas com deficiência).

Meta: 106 residências

Prazo: 12 anos

LPA 2 - Linha Programática 02 – Atendimento para 

PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO

 

Meta:Produzir novas 
habitações 

% Prazo para 
execução  

36 habitações 33,97% 2011 - 2015 

35 habitações  33,01% 2016 - 2019 

35 habitações 33,02% 2020 - 2022 

 

Responsável:   Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Munic. De Assistência Social;

Sec. Munic. De Obras e Serviços Urbanos; 

Sec. Munic. De Administração;

Câmara Municipal de Vereadores;

Conselho Mun. De Habitação

Recursos:         Municipal (Próprios); 

Estadual  (COHAB); 

Federal (FNHIS); 
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P2A - Produção de novas unidades habitacionais  - ASSENTAMENTO

Nome do Programa: João de Barro

Objetivo: Ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit habitacional.

Ação: Projeto Habitacional para Famílias com renda 1 a 3 salários mínimos (com a 

concessão de cotas  beneficiando idosos e pessoas com deficiência).

Meta: 12 residências

Prazo: 10 anos

LPA 2 - Linha Programática 02 – Atendimento para 

PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO
Meta: Produzir novas 
habitações 

% Prazo 
para 
execução  

04 habitações 40% 2011-2015 

06 habitações  60% 2016-2020 
 

Responsável:   INCRA

Recursos:   Federal

  

P2B- Novas Unidades Habitacionais – Eliminação de situações de risco  

RURAL E URBANA

Nome do Programa: Mudança de Vida

Objetivo: Promoção de novas unidades habitacionais para famílias que estão em 

situação de risco social e ambiental.

Ação: Construção de moradias para relocação de moradores das área irregulares.

Meta: Relocar 36 famílias residentes em áreas que apresentam situação de risco 

e irregularidades jurídicas e urbanísticas.

Prazo:  09 anos

LPA 2 - Linha Programática 02 – Atendimento para 

PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO

 

Meta: Relocar famílias 
em área de risco 

% Prazo 
para 
execução  

20 Famílias 55,55% 2011-2015 

16 Famílias 44,44% 2016-2019 
 Responsável : Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Munic. De Assistência Social;

Sec. Munic. De Obras e Serviços Urbanos;

Sec. Munic. De Administração;

Câmara Municipal de Vereadores;

Sec. Munic. De Saúde;

Membros da Defesa Civil do município;

Conselho Gestor de Fundo Mun. De Habitação de 

Interesse Social.

Recursos :            Municipal (Próprios); 

Estadual  (COHAB);  

Federal (FNHIS).
 

P3A– MELHORIA HABITACIONAL – RURAL E URBANA

Nome do Programa: Vida com Qualidade

Objetivo: Apoio a melhoria habitacional.

Ação: Reforma de domicílios.

Meta: Melhoria de 101 domicílios.

Prazo: 15 anos.

LPA3 Linha Programática 03 – Atendimento para 

MELHORIA HABITACIONAL

 

Responsável: Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Munic. De Asst. Social;

Sec. Munic. De Obras e Serviços Urbanos;

Sec. Munic. De Administração;

Câmara Municipal de Vereadores;

Sec. Munic. De Saúde.

Recursos:  Municipal ;

Federal; 

Estadual.

Meta: Reformas 
Domiciliares 

 
% 

Prazo para 
execução  

25 domicílios 24,75% 2011 - 2015 

25 domicílios 24,75% 2016 - 2019 

25 domicílios 24,75% 2020 - 2023 

25 domicílios 25,74% 2024 - 2025 
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P3A– MELHORIA HABITACIONAL - ASSENTAMENTO

Nome do Programa: Vida com Qualidade

Objetivo: Apoio a melhoria habitacional.

Ação: Reforma de domicílios.

Meta: Melhoria de 12 domicílios.

Prazo: 15 anos.

LPA3 Linha Programática 03 – Atendimento para 

MELHORIA HABITACIONAL

 

Responsável: INCRA

Recursos:    Federal

Meta: Reformas 
Domiciliares 

 
% 

Prazo para 
execução  

04 domicílios 40% 2011 - 2017 

06 domicílios 60% 2018 - 2025 
 

 

Responsável:      Tributação;

Assessoria Jurídica;

Sec. Munic. De Assistência Social;

Sec. Munic. De Obras e Serviços Urbanos;

Sec. Munic. De Administração;

Câmara Municipal de Vereadores;

Sec. Munic. De Saúde;

Séc. Munic. De Educação.

Recursos:  Municipal (Próprios); 

Estadual  (COHAB);  

Federal (FNHIS); 

FUNASA/ PAC

Meta: Instalação de 
módulo sanitário 

 
% 

Prazo para 
execução  

37 módulos sanitários 100% 2011-2014 
 

 

O Ministério das Cidades recomenda:

 Envolver os diversos órgãos(secretarias, departamentos, divisões 

específicas) da administração local que desenvolvam atividades 

relacionadas com os PLHIS;

 Monitorar a captação de recursos e gestão financeira dos programas.

 Criar procedimentos padronizados de coleta de informações e de 

tratamento dos resultados providos pelos indicadores, de preferência 

mediante informatização.

Monitoramento, Avaliação e Revisão

 

 Estabelecer parcerias com universidades e ONGs para construir um

sistema de informação e para capacitar técnicos e dirigentes.

 Períodos de revisão do plano recomenda-se que estes períodos 

estejam associados com o planejamento orçamentário-financeiro dos 

PPAs (Planos Plurianuais) e que também sejam observados as 

diretrizes nacionais definidas no PlanHab que deverão ser revistas 

em 2011, 2015 e 2019.

 

 Possibilita a correção ou complementação do 

Diagnóstico, como as metas e propostas do 

plano.

Revisão
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OBJETIVO: Avaliar o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social.

META: Avaliação anual pelo Conselho Gestor. 

Linha Programática 04:  AVALIAÇÃO DO 

PLANO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO

 

OBJETIVO: Revisar as etapas do PMHIS.

META: Atualização dos dados.

PRAZO: 4 em 4 anos.

Linha Programática 05: REVISÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

 

 

Reportagens da Terceira Audiência Pública do dia 17/11/2010 

 

Fonte: http://www.AMAIsc.org.br/conteudo/?item=528&fa=1&cd=25739 
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ANEXO A - ATA de revisão dos valores apontados para resolver o déficit 

habitacional 

 

Esta ação foi sugerida para que os municípios antes de enviarem seus PMHIS, 

façam revisão dos valores estipulados de cada programa, a ata anexa aponta as 

alterações realizadas. 
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Foto da reunião com o Município de Vargeão, realizada dia 24/03/2011 

para revisão da etapa III – PMHIS 

 

 

 

Informações sobre a reunião de revisão sobre o PMHIS etapa III – 

www.AMAIsc.gov.br 

 

25/03/2011 - AMAI realiza revisão final dos Planos de Habitação 

com os municípios 

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quarta e quinta-feira uma agenda 

de reuniões com os municípios que desenvolveram os Planos Municipais de Habitação de Interesse 
Social (PMHIS)  pela AMAI em 2010.  

O Plano contou com três etapas: 1ª Apresentação da proposta metodológica; 2ª Diagnóstico do 
setor habitacional dos municípios e a 3ª Estratégias de Ação para os problemas encontrados pelo 
diagnóstico.  

No encontro participam a Equipe Técnica da AMAI e dos municípios, inclusive os Prefeitos vieram 
para acompanhar o fechamento do trabalho. Após a revisão final os Planos serão enviados ao 
Ministério das Cidades para aprovação.  

O Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, salienta que o Plano ficou dentro da realidade do 

município, pois, a comunidade participou e contribuiu com inúmeras idéias. "A revisão realizada 
esta semana junto com os municípios foi de extrema importância, fechamos o trabalho para que na 
seqüência ele seja encaminhado ao Ministério", comenta Tozzo.  

http://www.amaisc.gov.br/
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Os Planos de Habitação são uma exigência do Governo Federal para que os municípios possam 
realizar a captação de recursos para este setor, tentando desta forma sanar o déficit habitacional 
encontrado. Os dados oficias dos PMHIS da AMAI serão apresentados na próxima semana.  

O Prefeito de Vargeão e 2º Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, comenta que com o Plano 
concluído a próxima etapa é a captação de recursos junto ao Governo Federal. "Depois desta 

revisão final e da aprovação no Ministério das Cidades, precisamos colocar o Plano em execução, 
para que realmente o trabalho desenvolvido ao longo destes meses tenha validade, e também para 
atender as pessoas dos nossos municípios que precisam de uma moradia com condições adequadas 
para  viver", finaliza o prefeito.  

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI  
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EXPEDIENTE 
 
 
Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI 
Rua Floriano Peixoto, 100, Centro 
89820-000 – Xanxerê/SC 
Fone/Fax: (49) 3433.0040 
CNPJ: 83.678.086/0001-33 
www.AMAIsc.org.br 
 
Produção 
Equipe Técnica dos Planos Municipais de Habitação de Interesse        
Social da AMAI (PMHIS) 
 
Revisão 
 
Débora Francine Zamprogna Colpani, Fernanda Bertotto, Ingrid    
Aline Piovesan e Suzamar Guisolphi Chiodelli 
 
Impressão  
AMAI 
 
Conclusão: Dezembro 2010   
Revisão Ortográfica: Maio de 2011 
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Vargeão, 30 de Dezembro de 2010. 
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