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1 APRESENTAÇÃO 

 

A Política de Habitação, regida pelo princípio do direito à moradia, enquanto um 

direito humano, individual e coletivo, previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e na Constituição Federal Brasileira de 1988. Este tem sido tema de destaque 

na priorização das políticas públicas das esferas de governo: federal, estadual e 

municipal, e se constitui como um resultado da falta de habitação adequada e digna às 

famílias de menor poder aquisitivo.  

Não diferente da realidade nacional, as desigualdades sociais e a concentração de 

renda se manifestam fisicamente e especialmente nos espaços urbanos, nos quais as 

carências habitacionais constituem um dos maiores problema: a falta de moradia digna 

para população mais carente, que responde ao déficit habitacional brasileiro atinge todo 

o território nacional. 

Por um lado, o crescimento do setor imobiliário contribuiu positivamente para o 

desenvolvimento econômico e a empregabilidade da população no setor da construção 

civil, por outro, a valorização do preço dos imóveis tem dificultado o acesso à moradia 

para a população de menor renda.  

Diante deste cenário, torna-se primordial planejar ações que possam nortear a 

efetividade da Política Habitacional, sobretudo na perspectiva da viabilização de moradia 

digna à população de menor renda.  Nessa direção, o planejamento na área da habitação 

passa a ganhar legitimidade com a aprovação pelo Conselho Nacional das Cidades (Lei no 

11.124, de 16 de junho de 2005), que institui o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e criou o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

(FNHIS), bem como o seu Conselho Gestor. 

O Fundo tem o objetivo de centralizar e gerenciar os recursos orçamentários 

destinados à implementação das políticas habitacionais direcionadas à população de 

menor renda. O SNHIS e o FNHIS estabelecem uma nova sistemática de articulação das 

fontes de recursos existentes, dos setores público e privado, além dos demais agentes 

sociais afetos ao setor habitacional do país. Aos municípios, cabe a obrigação de 

disponibilizarem a criação e funcionamento do conselho e fundo, bem como a elaboração 

do Plano Local de Habitação e Interesse Social (PLHIS), como critério de acesso aos 

recursos do fundo nacional de habitação e interesse social, conforme estabelece o Art. 12 

inciso III. 

O plano habitacional tem o objetivo de viabilizar uma atuação articulada entre os 

municípios, estados, Distrito Federal e a União, consolidando o planejamento da ação 

municipal referente à questão habitacional num determinado espaço de tempo, 

considerando as especificidades e demanda local. 
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É importante ressaltar que o planejamento habitacional municipal deve estar 

articulado, verticalmente, à Política Nacional de Habitação (PNH) e, horizontalmente, à 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. O PLHIS é um dos instrumentos de 

implantação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e deve 

cumprir o papel de planejar as ações do setor habitacional, de forma articulada com os 

demais níveis de governo. 

A integração da política de habitação à política urbana é um dos eixos da PNH e a 

função social da propriedade urbana um de seus princípios, inclusive como prevê a Lei 

10.257/01, denominada de Estatuto da Cidade. É fundamental que o PLHIS seja 

desenvolvido de forma articulada ao Plano Diretor, de modo a possibilitar a ampliação do 

acesso a terra urbanizada às classes de menor renda. A Política Nacional de Habitação é 

regida pelos seguintes princípios:  

• Direito à moradia: enquanto um direito individual e coletivo, previsto na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988. O direito à 

moradia deve ter destaque na elaboração dos planos, programas e ações. 

• Moradia digna: como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 

habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, 

equipamentos, serviços urbanos e sociais. 

• Função social da propriedade urbana: buscando implementar instrumentos de 

reforma urbana que possibilitem melhor ordenamento e maior controle do uso do 

solo, de forma a combater a retenção especulativa e garantir acesso a terra 

urbanizada.   

• Questão habitacional como uma política de Estado: o poder público é agente 

indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão da moradia 

e na regularização de assentamentos precários, devendo ser uma política pactuada 

com a sociedade e que extrapole mais de um governo.   

• Gestão democrática: com participação dos diferentes segmentos da sociedade, 

possibilitando o controle social e a transparência nas decisões e procedimentos.  

• Articulação das ações de habitação: uma política urbana de modo integrado com as 

demais políticas territoriais, sociais e ambientais. 

É notória a necessidade também de se articular as ações e o planejamento 

habitacional no município levando em consideração as diretrizes da Política Nacional de 

Habitação:  

• Garantia do princípio da função social da propriedade: estabelecido na Constituição e 

no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01), respeitando-se o direito da população a 

permanecer nas áreas ocupadas por assentamentos precários ou em áreas próximas, 

que estejam adequadas do ponto de vista socioambiental, preservando seus vínculos 
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sociais com o território, o entorno e sua inserção na estrutura urbana, considerando a 

viabilidade econômico-financeira das intervenções.  

• Promoção do atendimento à população de baixa renda: aproximando-o ao perfil do 

déficit qualitativo e quantitativo e com prioridade para a população com renda de até 

três salários mínimos. 

• Promoção e apoio às intervenções urbanas articuladas territorialmente: 

especialmente programas habitacionais, de infraestrutura urbana e saneamento 

ambiental, de mobilidade e de transporte, integrando programas e ações das 

diferentes políticas, visando garantir o acesso à moradia adequada e o direito à 

cidade. 

• Estímulo aos processos participativos locais: que envolvam a população beneficiária, 

especialmente nas intervenções de integração urbana e de regularização fundiária. 

• Atuação coordenada e articulada dos entes federativos: por meio de políticas que 

apresentem tanto caráter corretivo, baseadas em ações de regularização fundiária, 

urbanização e inserção social dos assentamentos precários, quanto preventivo, com 

ações voltadas para a ampliação e universalização do acesso a terra urbanizada e a 

novas unidades habitacionais adequadas. 

Dessa forma, no intuito de elaborar um instrumental de planejamento para a 

implementação da Política de Habitação Municipal, bem como cumprir com os requisitos 

básicos para o acesso aos recursos do FNHIS, o presente Plano Local de Habitação e 

Interesse Social (PLHIS) contém as diretrizes, linhas programáticas, fontes de recursos, 

metas e indicadores que expressem o entendimento do poder público e dos agentes 

sociais, vinculadas ao planejamento do setor habitacional local, através dos seguintes 

objetivos: 

• Conhecer a situação habitacional do município. 

• Favorecer a articulação com os demais programas sociais. 

• Oportunizar a participação dos diversos segmentos da sociedade. 

• Estabelecer as diretrizes, programas e metas priorizando a população de baixa renda, 

em consonância com o resultado das oficinas do plano. 

• Viabilizar o acesso aos recursos públicos federais, estaduais e municipais com a 

definição de dispositivos orçamentários. 

• Estimular a produção habitacional através de parcerias com a iniciativa privada e 

instituições públicas municipais e federais. 

• Contribuir para a minimização do déficit habitacional nos municípios. 

O Plano Local de Habitação de Interesse social é um conjunto de objetivos, metas, 

diretrizes e instrumentos de ação e intervenção que expressam o entendimento dos 

governos locais e dos agentes sociais e institucionais quanto à orientação do 
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planejamento local e do setor habitacional, especialmente a habitação de interesse 

social1. 

Com a extinção do Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1986, a união, os 

estados e os municípios perderam a capacidade de decisão e sofreram a redução dos 

investimentos neste setor. A criação do ministério das Cidades, em 2003, incluiu nas 

políticas de desenvolvimento urbano do Brasil o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS). Neste contexto, o PLHIS é um dos instrumentos de 

implantação do sistema, promovendo o planejamento das ações no setor habitacional. 

Este documento consiste no Plano Local de Habitação de Interesse Social 

pactuado com os representantes do Conselho Municipal de Habitação, Comitê Técnico 

Municipal, Comissão Municipal do PLHIS, poder legislativo, executivo e representantes da 

sociedade civil.  

 

 

                                                           
1 As informações da Apresentação deste PLHIS são baseadas no Guia de Adesão ao Sistema Nacional de 
Habitação De Interesse Social (SNHIS), Maio de 2010. Disponível em: http://www.cidades.gov.br/secretarias-
nacionais/secretaria-de-habitacao. 
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ETAPA I – METODOLOGIA 

 

2 METODOLOGIA PARTICIPATIVA 

 

O processo de discussão pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

tem caráter formativo e deliberativo, visando envolver e capacitar a comunidade 

continuamente. Ele propõe que a população e o Poder Público sejam co-participes na 

construção do planejamento da cidade, negociando pontos polêmicos na busca de 

consensos progressivos em cada uma das etapas. Para tanto, ele utilizará pesquisas de 

sensibilização e escuta da sociedade, oficinas de capacitação territoriais e setoriais, 

seminário para a apresentação dos resultados do diagnóstico e audiência pública para 

apresentação do PLHIS. 

Democratizar as decisões é fundamental para transformar o planejamento da ação 

municipal em trabalho compartilhado entre os cidadãos e assumido por eles, bem como 

para assegurar que todos se comprometam e se sintam responsáveis e responsabilizados 

pelo processo de construir e implementar o Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

O processo de gestão democrático de um município só é possível quando ocorre a 

participação entre o poder público e os cidadãos, em que as tomadas de decisões sejam 

feitas por todos e de forma igualitária. A participação é um direito de todo cidadão, é o 

direito de participação política, de compartilhar a administração do que é público, opinar 

e fiscalizar a aplicação de recursos públicos. Nem sempre a participação resolverá os 

conflitos existentes podendo gerar novos problemas a serem resolvidos de maneira mais 

civilizada com a participação democrática. 

É importante que o poder público oportunize a participação democrática dos 

cidadãos, facilitando, mobilizando e repassando todas as informações necessárias para 

que acorra a participação popular, evitando que os cidadãos sejam apenas meros 

receptores e se transformem em agentes ativos e participativos.  

Participar do processo decisório político é um direito e uma responsabilidade do 

cidadão para a concretização da cidadania. Contudo, pode-se dizer que a participação 

popular além de ser a participação ativa da sociedade em relação às questões políticas e 

sociais, é a maneira de fazer sair do papel as conquistas e impulsionar as mudanças que 

são necessárias para uma sociedade mais justa.  

De acordo com as exigências do Ministério das Cidades o PLHIS tem caráter 

participativo, ou seja, é elaborado democraticamente com a participação da sociedade, 

desde o levantamento de dados e pontuação dos problemas habitacionais do município, 

até os procedimentos para resolução de conflitos e tomada de decisões. É um processo 
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político concreto que se produz na dinâmica da sociedade, mediante a intervenção 

quotidiana e consciente de cidadãos individualmente considerados ou organizados em 

grupos ou em associações, com vistas à elaboração, implementação ou fiscalização das 

atividades do poder público. É um processo que compreende o desenvolvimento de ações 

contínuas no tempo e no espaço, que se aperfeiçoam com a prática e com a utilização de 

técnicas adaptadas ao fim participativo.  

Participar significa tomar parte no governo da sociedade, dividindo assentos nos 

espaços de definição das políticas públicas e compreendendo o direito de ser ouvido e de 

ter a opinião efetivamente considerada nos centros de poder governamental. A 

metodologia utilizada na leitura comunitária tem como objetivo sensibilizar, mobilizar e 

escutar a comunidade a fim de conhecer a sua realidade, seus problemas, 

potencialidades e expectativas para o futuro, além de motivá-la a participar das etapas 

posteriores. 

A divulgação do início dos trabalhos deu-se pelo município e abrangeu a 

comunidade local, conselhos, administração pública, representantes de associações, etc. 

A apresentação da equipe deu-se a partir do Evento de Lançamento do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social, quando da explanação sobre o PLHIS e da Proposta 

Metodológica para a sua elaboração. O evento de lançamento do PLHIS abordou todas 

suas etapas de elaboração, com a apresentação das devidas atividades, programações e 

datas. 

O processo participativo tem como principais objetivos trocar informações, tomar 

decisões e dar legitimidade ao plano, permitindo a efetiva aplicação do PLHIS. A 

participação deve estar presente em todas as etapas de elaboração e discussão do plano, 

com a representação eficaz de todos os conselhos e políticas públicas, priorizando a 

participação do Conselho Municipal de Habitação. 

A participação popular do PLHIS no município deu-se mediante mobilização social 

por parte do setor público, sendo dele a obrigação de promover o acesso de todos aos 

documentos de discussão e à divulgação das reuniões com até 15 dias de antecedência. 

Além da mobilização e da participação da população realizou-se uma capacitação por 

meio de apresentações dos conteúdos equivalentes a cada etapa do plano, para 

promover o nivelamento dos saberes entre todos os participantes, fazendo com que a 

discussão obtenha melhores resultados. É também papel do setor público a 

disponibilização de todos os dados municipais necessários para a elaboração do plano, 

partilhando informações ao longo do processo. 

Para atingir o processo participativo foram realizadas:  

• Reuniões com o setor público e conselhos representativos para efetivar a troca de 

informações e de documentações relacionadas à elaboração do plano. As datas das 
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reuniões foram definidas ao longo do processo pela equipe técnica responsável, de 

acordo com a necessidade de esclarecimento; 

• Reuniões comunitárias abertas a toda população municipal com a capacitação dos 

participantes, abrindo espaços de discussões onde a sociedade opinou e informou 

sobre os dados habitacionais do município, mostrando a realidade vivida por eles, 

dando legitimidade ao Plano Local de Habitação de Interesse Social; 

• Audiência pública onde foram apresentadas todas as etapas do plano à população e 

aos conselhos, colocando em votação todas as diretrizes e ações estabelecidas, 

definida mediante um decreto redimido pelo Prefeito municipal e comunicada a toda 

comunidade com no mínimo quinze dias de antecedência.  

As atividades de caráter participativo que serão realizadas ao longo do processo 

de elaboração do PLHIS estão relacionadas no cronograma abaixo: 

 

TABELA 1: ATIVIDADES DE CARÁTER PARTICIPATIVO NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLHIS 

Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro 

Reunião conselhos representativos     

Reuniões comunitárias     

Audiência pública     

 

Visando otimizar a participação da comunidade e garantir a excelência do trabalho 

em grupo, optou-se pela utilização do Método ZOPP, um método de trabalho que busca 

melhorar a sustentabilidade do plano de modo que o planejamento tenha a participação 

da comunidade, gestores e técnicos no planejamento, na execução e avaliação do plano. 

Este método tem como objetivo o planejamento participativo, em que se concretize o 

desejo dos envolvidos, tendo participação efetiva na troca de informações, experiências e 

idéias, na construção do consenso, na tomada de decisão, bem como na gestão das 

ações planejadas. 

O ZOPP tem integração de três elementos distintos, sendo eles: o Marco Lógico; o 

instrumental METAPLAN (técnicas de Visualização e Moderação) e a sistemática básica de 

planejamento2. O instrumental METAPLAN utiliza-se de instrumentos que possibilitam o 

enfoque participativo no trabalho em grupos, podendo dividir o instrumental em dois 

grupos: Técnicas de Visualização e as Técnicas de Moderação. As técnicas de visualização 

utilizam instrumentos como fichas coloridas que possa chamar atenção do grupo, em que 

as decisões do grupo serão referenciadas nestas fichas para que possam ter melhor 

visualização. 

                                                           
2 Retirado do texto Método Zopp: Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos, de Miguel Minguillo. 
Florianópolis, 2007. 
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Para obter uma análise da situação mais eficiente, existem alguns instrumentos 

que auxiliam no rigor da análise, sendo eles: análise de envolvidos; análise de 

problemas; análise de objetivos e análise de alternativas e possibilidades. Utilizando 

destes instrumentos delimitou-se pontos fortes e pontos fracos do problema em questão. 

Na análise dos problemas, primeiramente delimitou-se a realidade que pretende intervir 

e delinear o problema central. Em seguida quais as ações causadoras do problema 

central e suas conseqüências. Após a delimitação do problema central, utilizou-se a 

árvore de problema com instrumento que possibilitou uma análise adequada das causas 

e efeitos existentes. 

Já a análise de objetivos refere-se à análise da situação futura desejada, 

modificando as condições negativas do problema central em condições positivas que 

poderão ser alcançadas, ou seja, o problema será redigido como objetivo já alcançado. 

Através dos objetivos foram definidas as alternativas de intervenção. 

A análise de alternativas é a última fase da análise de situação, onde se propôs 

identificar a melhor estratégica para alcançar os objetivos do projeto,  sendo que todo 

projeto deve ser viável, exeqüível e aceitável. A fase do planejamento consiste em um 

instrumento que detém as informações essenciais do plano, seus efeitos e impactos. Este 

método foi utilizado decorrer das ações de elaboração do Plano Local de Habitação de 

Interesse Social – PLHIS de acordo com a realidade do município e necessidades 

identificadas pela equipe técnica. 
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3 ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

A elaboração do Plano deu-se por meio de processos participativos do setor 

público, privado, sociedade civil organizada e especialmente da população demandada, 

seguindo a diretriz da gestão democrática e foi estruturada em três etapas: 

1ª Etapa: Proposta Metodológica: refere-se à fase inicial que estrutura as duas 

etapas posteriores, norteando os métodos adotados em cada uma delas. Nesta etapa foi 

definida a função da coordenação, da organização e da supervisão dos trabalhos, bem 

como a definição dos cronogramas das atividades; 

2ª Etapa: Diagnóstico do Setor Habitacional: consiste em fazer uma leitura acerca 

da realidade do município, dentre os aspectos gerais e específicos da Política de 

Habitação, diagnosticando as necessidades habitacionais, e submetendo-as a uma 

analise crítica, de modo a se obter indícios preliminares para futuras ações 

sustentabilizadas pelos atores envolvidos; 

3ª Etapa: Estratégias de Ação: compreende a elaboração do plano de ação, sendo 

que para cada problema identificado na 2ª etapa “Diagnóstico Habitacional”, foram 

apresentadas as diretrizes e objetivos, metas e ações, recursos e fontes de 

financiamento, bem como o monitoramento e avaliação.  

Ademais, a elaboração do PLHIS foram estruturadas a partir de instrumentos 

técnicos, todavia, as discussões e definições programáticas foram pactuadas entre os 

participantes do processo de elaboração, com a maior transparência possível. 

 

 

3.1. PROPOSTA METODOLÓGICA (ETAPA I) 

 

A etapa da proposta metodológica consiste na elaboração da estrutura do PLHIS, 

norteando procedimentos, definindo conteúdos e estabelecendo como a proposta deverá 

ser pactuada com a sociedade. Nesta etapa foram delineados os procedimentos adotados 

em etapa posterior do plano, socializado por uma apresentação e capacitação realizada 

com técnicos da administração, da equipe contratada composta por profissionais das 

áreas de arquitetura e urbanismo, serviço social, direito e geografia e através de debates 

com a sociedade e/ou representantes de grupos e associações ligados com a questão 

habitacional do município. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social foi formulado com vista na 

organização do trabalho, sendo que na proposta metodológica foram definidos conteúdos 

e estabelecidos mecanismos de efetivação da participação social no processo de 

construção do plano. Na proposta metodológica foram mapeados os atores institucionais 
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e sociais e identificada a base de dados existentes, bem como foram definidas as 

atribuições designadas à equipe de trabalho, aos representantes da Prefeitura Municipal e 

ao representante do Conselho Municipal de Habitação. 

 

3.1.1 Atribuições da equipe de trabalho 

Na etapa da proposta metodológica as atribuições e responsabilidades da equipe 

de trabalho da empresa contratada, do município e do Conselho Municipal de Habitação 

para elaboração do PLHIS, são: 

I. Equipe contratada: 

• Elaboração da Proposta Metodológica de acordo com orientações do Ministério das 

Cidades. 

• Definição de data, horário e local da primeira reunião de acordo com a disponibilidade 

do município e equipe contratada. 

• Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde para aplicação e/ou alimentação do 

formulário. 

• Explanação sobre o PLHIS e apresentação da equipe de elaboração e da proposta 

metodológica aos representantes da administração pública e aos representantes da 

sociedade civil com destaque para a forma de participação sociedade no 

desenvolvimento do plano. 

• Elaboração de panfletos e/ou cartilhas informativas sobre o PLHIS e sobre o 

cronograma de execução. 

II. Representantes da Prefeitura Municipal 

• Divulgação e convocação de reunião com os representantes da sociedade civil. 

• Presença na apresentação da proposta metodológica. 

• Colaboração no acesso as informações do município. 

• Participação ativa nos trabalhos de grupos. 

III. Representante do Conselho Municipal de Habitação 

• Divulgação e convocação de reunião com os representantes da sociedade civil. 

• Presença na apresentação da proposta metodológica. 

• Colaboração no acesso as informações do município. 

• Participação ativa nos trabalhos de grupos. 

 

 

3.2. DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL (ETAPA II) 

 

Nesta etapa realizou-se a quantificação e qualificação das necessidades 

habitacionais do município e a identificação das deficiências e potencialidades dos 



 
 

24

quadros político-institucional e financeiro existentes no governo local. Estes dados foram 

adquiridos através de pesquisas e levantamentos histórico-sociais, pesquisas de campo e 

levantamentos de dados com técnicos do município e técnicos das associações municipais 

regionais. 

Um dos métodos utilizados para a identificação do déficit habitacional no 

município foi a aplicação e análise de um questionário. Este questionário foi alimentado 

pelos agentes de saúde municipais, com dados da ficha de cadastro da família do SIAB, 

pelo fato deles terem o conhecimento real e atual das necessidades habitacionais de cada 

família, que são visitadas por eles mensalmente. 

O SIAB é um banco de dados (Software), desenvolvido pelo DATASUS do Rio de 

Janeiro em 1998, cujo objetivo centra-se em agregar, armazenar e processar as 

informações relacionadas à estratégia da Saúde da Família. É através das informações 

provenientes dos dados do SIAB que são creditados/repassados os incentivos financeiros 

aos municípios pelo Ministério da Saúde. Entretanto, o SIAB não deve ser compreendido 

e utilizado somente para esse fim. O SIAB é parte necessária da Estratégia Saúde da 

Família. Contém os dados mínimos para o diagnóstico de saúde da comunidade, das 

intervenções realizadas pela equipe e os resultados sócio-sanitários alcançados3. 

Após a coleta dos dados das fichas do SIAB, os técnicos da empresa juntamente 

com os agentes de saúde completaram os questionários com demais informações, cuja 

maioria já é de conhecimento dos próprios agentes, por se tratar de famílias conhecidas 

por eles, e atendidas mensalmente pelo programa de saúde municipal. 

Esta pesquisa tem como público alvo as famílias com renda de zero até três 

salários mínimos que possuem algum tipo de déficit habitacional, facilmente identificados 

e pontuados pelo ministério das cidades como sendo: 

I. Déficits e inadequações habitacionais: por déficit habitacional entende-se o 

número de domicílios que demandam investimentos habitacionais, seja por 

reposição do estoque, (domicílios rústicos) e incremento (domicílios improvisados, 

coabitação familiar, famílias conviventes, cômodos alugados e cedidos e ônus 

excessivo com aluguel). 

II. Assentamentos precários: entende-se pelo aglomerado de domicílios auto-

construídos, dispostos de forma desordenada, geralmente denso e carente de 

serviços públicos essenciais, ocupando terrenos de propriedade pública e/ou 

particular. 

III. Conjuntos habitacionais degradados: Àqueles produzidos pelo setor público e que 

se encontram em situação de irregularidade ou degradação, demandando ações de 

reabilitação ou adequação. 
                                                           
3 Retirado do texto ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. 
Cartilha do SIAB. Florianópolis, Setembro de 2005.  
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Para Barbetta (2003, pg. 25), chamamos de população alvo o conjunto de 

elementos que queremos abranger em nosso estudo. São os elementos para os quais 

desejamos que as conclusões oriundas da pesquisa sejam válidas. Definimos como 

público acessível, ou simplesmente população, o conjunto de elementos que queremos 

abranger em nosso estudo e que são possíveis de serem observados, com respeito às 

características que pretendemos levantar. Para esta pesquisa foram utilizados dados 

secundários, ou seja, dados que partes deles já estão diagnosticadas em um arquivo 

municipal, no caso, nas fichas do SIAB do município em questão. Estas fichas apontam 

dados recentes que serviram como base para análises quantitativas e qualitativas 

referente ao objetivo da pesquisa, e então foram adicionados os dados primários, 

levantados pelos agentes de saúde, para a realização da análise. 

O questionário apresenta seis variáveis que são: 1 - Identificação da família, 2 - 

Identificação do responsável legal, 3 - Dados do cônjuge, 4 - Acesso aos Programas 

Sociais e Habitacionais e 5 - Situação Habitacional e 6 - Infraestrutura da residência. Os 

dados coletados nestas variáveis foram cruzados e analisados conjuntamente no 

diagnóstico, usando cada informação de forma a ajudar na identificação do déficit 

habitacional. As informações contidas dentro de cada variável são: 

I. Identificação da família 

• Número de pessoas morando na mesma residência (se houver mais de uma família 

morando na casa, deve-se preencher um formulário para cada família e após o 

preenchimento juntá-los, consideram-se mais de uma família, duas ou mais pessoas 

que vivem sobre o mesmo teto com outra família denominada principal e que tenham 

intenção de constituir domicílio próprio). 

• Identificação de pessoas que moram na casa, e destas pessoas, quantas são: Idosos 

(60 anos ou mais), deficientes (pessoas com deficiência física, auditiva, mental, 

visual, etc), adolescentes (idade entre 13 a 18 anos), crianças com idade entre 0 a 12 

anos (até dia que completar 12 anos) e adultos. 

• Renda média que a família recebe no mês, em salários mínimos (SM). Deverá ser 

somado o rendimento de todos os membros da família. 

• A existência de filhos que casaram, mas que permaneceram  morando com os pais 

por falta de moradia. 

• O principal meio de locomoção da família. Se é carro, moto, bicicleta, tração animal 

ou transporte público. 

• Os tipos de animais que existem no lote, como: cachorros, gatos, eqüinos, suínos, 

bovinos, aves e outros; se não tiver nenhum desses animais, você deverá deixar esse 

campo em branco. 
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• A existência de existe atividade econômica na moradia, ou seja, se algum membro da 

família trabalha fora. 

II. Identificação do responsável legal 

• Identificar quem é o chefe da família, ou seja, aquela pessoa que mais contribui para 

o sustento da casa. 

• Os dados pessoais da pessoa, bem como, a data de nascimento, sexo, naturalidade 

(onde nasceu), filiação, estado civil e endereço completo. 

• O nível de instrução do chefe da família (até que sério estudou): analfabeto, primário 

(1 a 4ª série), fundamental completo (1 a 8ª série), ensino médio (antigo segundo 

grau) ou curso superior. 

• Quanto tempo essa pessoa reside no município. 

• Qual é a situação atual no mercado de trabalho, ou seja, se trabalha com carteira 

assinada ou não, se é agricultor, se está desempregado, se é aposentado ou 

pensionista ou se está desempregado. 

III. Dados do cônjuge 

Cônjuge é a denominação da pessoa com que se tem uma união estável, que 

pode ser através de casamento oficial ou não. Esposo, esposa, companheiro, 

companheira. 

• Os dados pessoais do conjugue, bem como o nível de instrução. 

• Qual é a situação atual no mercado de trabalho dessa pessoa, ou seja, se trabalha 

com carteira assinada ou não, se é agricultor, se está desempregado, se é 

aposentado ou pensionista ou se está desempregado. 

IV. Acesso aos Programas Sociais e Habitacionais 

• Se a família recebe algum recurso de programas sociais do governo federal como 

(Bolsa família, benefício de idosos ou pessoa com deficiência, PETI, Projovem, Pronaf, 

etc.). 

• Se algum membro da família já foi beneficiado com programa de moradia. 

V. Situação Habitacional 

• O tempo de moradia que a família reside na casa. 

• A forma de ocupação do lote (terreno) onde a pessoa está morando. Assinalar se este 

terreno é: alugado, cedido (emprestado ou dado), da prefeitura, próprio financiado, 

próprio quitado com escritura, próprio quitado sem escritura (contrato) ou posse 

(morando após um determinado período). 

• A forma de ocupação da casa onde a família está morando. Se a casa é: alugada, 

cedida (quando a edificação for “emprestada” por outra pessoa ou entidade), da 

prefeitura, própria financiada ou própria. 
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• Se a família reside em imóvel alugado ou cedido, informar se possui algum imóvel. Se 

sim, descrever o tipo (terreno com escritura, terreno sem escritura, casa).  

• O número de famílias que moram na casa. (considera-se mais de uma família, duas 

ou mais pessoas que vivam sobre o mesmo teto com outra família denominada 

principal e que tenham intenção de constituir domicilio próprio). 

• O estado de conservação da casa (bom, regular, ruim). 

• A área construída do imóvel (quantos metros quadrados têm a casa). 

• Quantos cômodos existem na casa. 

• A característica da construção da casa. Se ela é de: alvenaria/ tijolos, madeira, mista 

(madeira e tijolos), lona/plástico ou outro (taipa, pedra). 

• Assinalar a situação de risco da área do terreno, como: inclinação acentuada 

(deslizamento), alagadiço ou inundável, faixa de domínio de rodovias (BR/SC): (se 

moram perto de BR +- 30m), aterro com material nocivo á saúde (aterro sanitário, 

minas), proteção ambiental (área verde) e próximo a córregos. 

• A localização da casa se é em área urbana (cidade) ou rural (interior). 

VI. Infraestrutura da residência 

• Como é feito o abastecimento de água na casa. Identificar qual a fonte desta água se 

é da rede geral, de poço artesiano, de fonte ou de vizinho. 

• Se a instalação da água é dentro de casa, fora de casa (até 100 metros), ou fora de 

casa (a mais de 100 metros). 

• Se a casa possui Energia Elétrica ou não. 

• Qual é o destino do esgoto da casa: rede de esgoto municipal, fossa séptica, fossa 

negra (buraco), vala a céu aberto (tubulação de esgoto correndo direto para os rios), 

em área verde próxima (mato), córrego e fossa séptica do vizinho. 

• Qual é o destino do lixo doméstico. 

• Se há algum equipamento comunitário próximo a residência, como: escola, posto de 

saúde, quadra de esportes, clube, centro comunitário, praça, igreja ou Posto policial. 

• Que tipo de equipamento sanitário existe na residência: (pia cozinha, pia banheiro, 

máquina de lavar roupa, tanque, vaso sanitário, chuveiro, banheira, máquina de 

secar roupa, etc). 

• A tipologia da via (o tipo de rua onde a residência está localizada): asfalto, 

calçamento, terra ou outro. 

• Se existe calçada na frente do lote (na divisa com a rua). 

• A preferência quanto ao projeto: casa em conjunto habitacional, apartamento em 

conjunto habitacional, unidade isolada urbana, unidade isolada rural, ampliação ou 

melhoria do imóvel ou qualquer uma das opções. 
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Segundo Barbetta (2003, pg. 63) o erro amostral é a diferença entre o valor que a 

estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que se deseja estimar.  Porém 

pesquisas com características de fácil mensuração, como este caso, não precisam de 

amostragem. As famílias que possuem algum tipo de déficit habitacional foram 

identificadas pelos agentes de saúde municipais, sendo que estes foram capacitados pela 

empresa responsável pela elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

para apontá-las. A partir disto foi possível executar o levantamento dos dados primários 

e secundários da pesquisa. 

Os erros considerados não-amostrais ou sistemáticos podem acontecer de três 

tipos, são eles: o erro da não resposta, os dados levantados diferirem da realidade ou o 

erro de cobertura dos elementos amostrados. A porcentagem dos erros não amostrais é 

definida pelo pesquisador, no caso desta pesquisa, os dados que possuírem erros não-

amostrais superiores a 10% serão desconsiderados para a análise. 

 

3.2.1 Atribuições da equipe de trabalho 

Na etapa do diagnóstico do setor habitacional as atribuições e responsabilidades 

da equipe de trabalho da empresa contratada, do município e do Conselho Municipal de 

Habitação para elaboração do PLHIS, são: 

I. Da equipe de trabalho contratada 

• Elaboração de planilhas para registro de dados e fontes de informação. 

• Geoprocessamento e georeferenciamento das informações. 

• Reconhecimento de marcos regulatórios e legais existentes e daqueles que precisam 

ser modificados ou elaborados, na perspectiva do direito à cidade e da garantia do 

acesso à moradia digna especialmente para o população de menor renda. 

• Levantamento de dados junto à prefeitura municipal, secretarias, IBGE, Caixa 

Econômica Federal, Cadunico, SIAB e formulários aplicados pelo município. 

• Caracterização e inserção regional da AMOSC considerando dados obtidos através de 

pesquisa teórica sobre região oeste de Santa Catarina, dos municípios da AMOSC, 

pesquisa sobre áreas territoriais regionais da AMOSC, evolução populacional de 1970 

a 2009, variação populacional de 1970 a 2009, taxas de urbanização, centralidades 

regionais, Índice Desenvolvimento Humano Municipal na AMOSC e tendências de 

desenvolvimento micro regional. 

• Caracterização do município (área, população, atividades econômicas, infra-estrutura, 

IDH-M, Setor Habitacional, etc). 

• Levantamento dos Programas e ações habitacionais efetuados nos últimos 10 anos, 

pela Prefeitura Municipal ou outras instituições (sindicatos, CEF, cooperativas de 

habitação etc.). 
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• Demandas habitacionais: tabulação dos dados das fichas dos diagnósticos 

habitacionais e análise descritiva.  

• Oferta habitacional: caracterizar a oferta de moradias e solo urbanizado: condições 

de acesso às modalidades e/ou projetos de intervenção e financiamento habitacional; 

identificar as Zonas Especiais de Interesse Social – ZElS.  

• Discussão do Diagnóstico com Comitê Técnico Gestor e Conselho Municipal de 

Habitação. 

• Reunião Comunitária para apresentação do Diagnóstico do Setor Habitacional com 

sociedade civil e formulação de cenários através do Método Zopp. 

• Apresentação do Produto Final do Diagnóstico do Setor Habitacional. 

II. Representantes da Prefeitura Municipal 

• Disponibilizar dados e informações acerca do problema habitacional que o município 

enfrenta. 

• Facilitar o acesso da equipe da empresa contratada para coletas de informações que 

se fizerem necessárias. 

• Participar das reuniões com equipe contratada sempre que solicitado. 

• Apoiar as ações e atividades de grupo necessárias. 

• Informar sobre dados e situações que consideram relevantes sobre o tema. 

• Contribuir para mobilização da comunidade na participação das reuniões. 

III. Representante do Conselho Municipal de Habitação 

• Divulgação e convocação de reunião com os representantes da sociedade civil. 

• Presença na apresentação do diagnostico. 

• Debater com a equipe contratada sobre os dados do diagnóstico. 

• Informar sobre programas e serviços já realizados na área de habitação no município 

que tenham conhecimento. 

 

 

3.3 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO (ETAPA III) 

 

Na terceira e última etapa do PLHIS foram levantadas as propostas que buscam 

sanar o déficit habitacional do município, por tanto, para cada demanda identificada no 

diagnóstico habitacional (segunda etapa) foram elaboradas estratégias de ação que 

apresentam: 

• Princípios e diretrizes; 

• Linhas programáticas; 

• Objetivos, metas e indicadores; 

• Recursos e Fontes de Financiamento; 
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• Monitoramento e avaliação. 

A elaboração do PLHIS além de garantir o acesso do município aos SNHIS/FNHIS 

se constitui num instrumento de planejamento local das ações do setor habitacional. O 

estudo de sua população, de sua área territorial, de sua legislação urbana e de seu déficit 

habitacional são alguns eixos que foram analisados. 

Dentro das estratégias e ações cabe a identificação das ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social) que tem o caráter de consolidar áreas para habitação de interesse 

social dentro da área urbana de cada município. O tamanho destas áreas é definida de 

acordo com a necessidade local para suprir o déficit habitacional do município, 

identificadas juntamente com os atores sociais e representantes poder público, de acordo 

com seus custos e localização. As ZEIS têm o objetivo de integrar à malha urbana as 

famílias de baixa renda, fazendo com que elas tenham acesso aos equipamentos públicos 

e principalmente aos serviços de educação, lazer e saúde. Esta inserção evita a 

segregação espacial, e por conseqüência evita também uma gama de problemas sociais e 

de infra-estrutura que o município demandaria em outras áreas mais afastadas, por 

tanto, as ZEIS podem ser implantadas nos vazios urbanos, que são áreas já 

estruturadas, minimizando os investimentos públicos. No caso do município de 

Pinhalzinho que possui o Plano Diretor em processo de elaboração, estas zonas foram 

avaliadas para identificar se elas apresentam área suficiente e localização adequada para 

sanar o déficit habitacional do município.  

 

3.3.1 Atribuições da equipe de trabalho 

Na etapa das estratégias de ação as atribuições e responsabilidades da equipe de 

trabalho da empresa contratada, do município e do Conselho Municipal de Habitação para 

elaboração do PLHIS, são: 

I. Da equipe de trabalho contratada 

• Elaboração e apresentação de diretrizes de acordo com a Política Nacional de 

Habitação para serem discutidas e definidas com os representantes da administração 

pública e com representantes da sociedade civil e organizada de acordo com a 

realidade municipal e como principio democrático de participação social. 

• Elaboração de programas e ações de acordo com as necessidades apresentadas no 

diagnóstico. 

• Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação. 

• Estimar os recursos necessários a serem investidos no setor habitacional do 

município. 

• Audiência Pública para aprovação da versão preliminar do PLHIS. 

II. Representantes da Prefeitura Municipal 
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• Divulgação e convites para reunião com os representantes da sociedade civil. 

• Presença na apresentação das estratégias de ação (audiência pública). 

• Convidar membros dos conselhos municipais de políticas públicas para participar. 

III. Representante do Conselho Municipal de Habitação 

• Divulgação e convocação de reunião com os representantes da sociedade civil. 

• Presença na apresentação das estratégias de ação (audiência pública). 

• Debater com equipe contratada sobre os programas, metas, custos e ações. 
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4 ESTRUTURA DA PROPOSTA METODOLÓGICA 

  

A proposta metodológica do PLHIS se estrutura em tópicos, de acordo com 

orientação do Ministério das Cidades, conforme seguem: 

 

 

4.1 ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

De acordo com o Termo de Contrato firmado entre a Associação dos Municípios do 

Oeste de Santa Catarina – AMOSC e a Crescer Assessoria e Consultoria Ltda, fica 

estabelecida a prestação de serviços para elaboração do Plano Local de Interesse Social – 

PLHIS, para os municípios associados à AMOSC, sendo eles: Águas Frias, Formosa do 

Sul, Irati, Planalto Alegre, Santiago do Sul, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Nova 

Erechim, Nova Itaberaba, Sul Brasil, Águas de Chapecó, Pinhalzinho, Quilombo e São 

Carlos.  Nestes termos, constitui-se a equipe de trabalho para elaboração do PLHIS. 

 

4.1.1 Descrição da Equipe de Trabalho 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social tem caráter interdisciplinar, 

composto por uma equipe de trabalho com profissionais de diferentes áreas, permitindo a 

conexão entre os saberes e entre as análises feitas nas três etapas de elaboração do 

plano. Na equipe técnica possuem profissionais das áreas de: serviço social, arquitetura, 

geografia e direito. São eles: 

 

Coordenação Geral Roselaine Klaus Camatti 
Assistente Social 
CRESS 2694 12ª Região 

Assistentes Sociais Indianara Gomes Nichterwitz 
Roseléia Klaus 

Arquiteto e Urbanista Eduardo Francisco Cola 
CREA/SC 092941-5 

Produção Gráfica Juliana Rammé 
Arquiteta e Urbanista 
CREA/SC 99734-5 
Roselaine Klaus Camatti 
Assistente Social 
CRESS 2694 12ª Região 

Caracterização Regional Dr. Rógis Juarez Bernardy 
Doutor em Cadastro Técnico 
Multifinalitário e Gestão Territorial (UFSC) 

Elaboração de Cartografia Temática Juliana Rammé 
Arquiteta e Urbanista 
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CREA/SC 99734-5 

Coleta e Edição de Dados Rosangela Klaus 
Rosana Comel Engelmann 

Assessoria Jurídica Julio Alberto Marchioro 
 

4.1.2 Comitê Técnico Gestor 

O Comitê Técnico Gestor tem a finalidade de acompanhar os trabalhos da equipe 

contratada, analisando documentos, sugerindo alterações e contribuindo para que 

tenham acesso ao maior número de informações sobre a habitação no município. É 

composto por profissionais do município que tenham conhecimento sobre a realidade do 

município e sua questão habitacional. Foram nomeados para o Comitê Técnico Gestor do 

PLHIS: 

• Kellin Dal Ri 

• Paulo Roberto Simon 

• Karen Marroco 

• Luciane Durigon 

• Caroline Hinterholz 

• Leandro Lunelli Lehr 

 

4.1.3 Comissão Municipal do PLHIS  
A Comissão Municipal é composta por pessoas e/ou representantes de entidades 

sociais do município e tem a finalidade de participar de todas as reuniões realizadas pela 

equipe de trabalho sempre acompanhando as atividades realizadas fornecendo 

informações acerca da situação habitacional do município.  

 

4.1.4 Conselho Municipal de Habitação 

O conselho Municipal de Habitação é considerado um órgão consultivo e 

deliberativo com a finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e 

implementação de programas na área social, relativos à habitação e ao desenvolvimento 

urbano e social. Entre outras atribuições deve propor, deliberar e fiscalizar a política 

municipal  de habitação e fixar diretrizes, estratégias, instrumentos e   prioridades para o 

seu cumprimento; estimular o desenvolvimento de programas de pesquisa e assistência 

voltados à melhoria de qualidade e à redução dos custos das unidades habitacionais. 

Composição do CMHIS de acordo com o Decreto Municipal 057/2010 de 28 de julho de 

2010. 

 

I. Representantes do Poder Executivo Municipal: 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social: 
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• Titular: Justina Mignoni 

• Titular: Kellin Dal Ri 

 

Secretaria Municipal de Agricultura: 

• Titular: André Max Tormen 

 

Secretaria de Administração e Fazenda: 

• Titular: Astor Pedro Steirnagel 

 

II. Representantes da Sociedade Civil: 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais: 

• Titular: Adelar Ferreira Ortiz 

 

Associação de Moradores Bairro Novo Horizonte: 

• Titular: Ilário Follmann  

• Titular: Valdenir Ezequiel 

 

Associação Comercial e Industrial: 

• Titular: Luiz Alberto Steimetz 

 

4.1.5 Coordenação Municipal 

Buscando garantir o gerenciamento das ações no município, nomeou-se um 

coordenador municipal do PHIS com o objetivo de otimizar os trabalhos. Cabe também 

ao coordenador informar a equipe de consultoria dados referente ao município, legislação 

em vigor e demais assuntos de necessidade da equipe contratada. 

O coordenador municipal de caracteriza como ponto de referência para a equipe 

contratada no que tange ao acesso de informações. O mesmo deverá participar de todas 

as etapas de trabalho e se organização pela organização do espaço físico, logística e 

mobilização comunitária. Foi nomeada como coordenadora municipal do PLHIS: Kellin 

Dall Ri. 



 
 

35

5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS 

 

O cronograma de execução é baseado nas ações necessárias para o 

desenvolvimento do PLHIS de acordo com as orientações do Ministério das Cidades. No 

cronograma estão estabelecidas as atividades programadas para desenvolvimento junto 

aos comitês, sociedade civil de acordo com a metodologia de trabalho elaborada em 

conjunto com e equipe técnica.  

A seguir o cronograma de etapas e respectivas atividades para o processo de 

elaboração do PLHIS, sendo que as datas foram definidas com Conselho Municipal de 

Habitação e Coordenador Municipal. 

 

TABELA 2: ETAPAS DO PLANO E RESPECTIVAS ATIVIDADES 

Processo 
Metodológico 

Atividades Responsáveis 

 
 

 
 
 

ETAPA I 

Caracterização e reconhecimento da realidade do 
município Equipe contratada 

Oficina de nivelamento com administração 
municipal, conselho municipal de habitação, 
comitê técnico gestor, comissão municipal do Fez, 
vereadores, sociedade civil organizada. 

Equipe contratada 

Capacitação Agentes Comunitários de Saúde para 
aplicação e/ou alimentação do formulário. Equipe contratada 

Levantamento de dados habitacionais com 
município. 

Equipe contrata 
Equipe municipal 

Entrega Caderno Proposta Metodológica Equipe contratada 

   

 
ETAPA II 

Aplicação  e/ou alimentação dos formulários pelos 
ACS. 

Equipe Contratada 
Agentes de Saúde 

Coordenador Municipal 

Sistematização dos dados e análise realidade 
local. Equipe contratada 

Oficina Territorial para apresentação do 
diagnóstico 

Equipe Contratada 
Equipe Municipal 

Entrega Caderno Diagnóstico  Equipe contratada 

   

 
ETAPA III 

 

Apresentação do PLHIS Versão Preliminar Equipe Contratada 

Audiência Pública  
Equipe contratada 
Equipe Municipal 

Entrega do PLHIS e Lei Municipal do PLHIS Equipe contratada 
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ETAPA II – DIAGNÓSTICO HABITACIONAL 

 

6 SÍNTESE DA HABITAÇÃO NO BRASIL 

 

Todas as pessoas têm direito a um nível de vida condigno, sendo que o acesso à 

moradia digna é essencial para alcançar este nível e consequente realização das 

necessidades humana para além da simples sobrevivência. A habitabitabilidade é 

considerada essencial à sobrevivência, na medida em que preenche as necessidades 

físicas, psicológicas e sociais. Físicas, ao proporcionar segurança e abrigo face às 

condições externas; psicológicas, ao permitir um sentido de espaço pessoal e privado; 

sociais, por proporcionar uma área e um espaço comum para a família, unidade base da 

sociedade. Dessa forma, a moradia enquanto necessidade de sobrevivência humana vem 

a se afirmar, sobretudo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948)4, em 

seu artigo 25, nº1: 

 

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito 
à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias 
fora de seu controle. 

  

O direito à moradia é parte do direito a um padrão de vida adequado, ou seja, a 

condição de moradia não se resume apenas a uma casa, mas o direito de todos os 

membros da família em terem seu espaço em um lar e da mesma forma na comunidade, 

com segurança e dignidade que lhes garantem a integridade da saúde física e mental. 

Portanto, a moradia, que não se se resume à estrura física, deve incluir outros 

elementos: 

• Uma condição de ocupação estável, ou seja, residir em um local sem o medo de 

remoção ou de ameaças indevidas ou inesperadas.  

• Acesso o serviços e bens públicos e infraestrutura, tais como a energia elétrica, o 

sistema de esgoto, a coleta de lixo e as demais redes de infraestrutura de suporte.  

• Acesso aos bens ambientais, como terra e a água e a um meio ambiente adequado. 

• Acesso à moradia financeiramente acessível, a um custo acessível ou com acesso a 

subsídios ou financiamentos que garantam que os custos sejam compatíveis com os 

níveis de renda.  

                                                           
4 Baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. Extraído do site http://portal.mj.gov.br, 
acessado em 20/09/2010. 
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• Condições adequadas da habitação, ou seja, respeitado um tamanho mínimo, com 

real proteção contra as adversidades ou outras ameaças à saúde, riscos estruturais e 

suscetibilidade a doenças.  

• Acesso prioritário à moradia para grupos em situação de vulnerabilidade ou 

desvantagem socail e econômica. 

•  Moradia em localização adequada, onde exista acesso a médicos e hospitais, escolas, 

creches e transporte, tanto em áreas urbanas quanto em rurais.  

• Adequação cultural, ou seja, a construção deve ser feita com materiais, estruturas e 

disposição espacial que viabilizem a expressão da identidade cultural e a diversidade 

dos vários indivíduos e grupos que a habitam. 

As vinculações entre o processo de urbanização, o mundo do trabalho, a dinâmica 

populacional e a habitação no Brasil não podem ser estabelecidas sem pontuar as 

considerações referentes ao processo de mudanças ocorridas na ordem econômica, social 

e política do Brasil. A substituição da mão-de-obra escrava pela assalariada e o processo 

de industrialização ocorrido no Brasil ao longo das últimas décadas e a não incorporação 

total da sociedade aos sistemas produtivos, ocasionaram grandes transformações em 

toda a estrutura habitacional brasileira.  

A intensificação da industrialização culminou no aumento da urbanização 

principalmente nos centros urbanos da região sudeste do país, Rio de Janeiro e São 

Paulo, as quais apresentavam uma grande demanda de capital, mão-de-obra, maior 

mercado consumidor, matéria-prima disponível, capacidade geradora de energia e um 

sistema de transporte ligado aos portos. Estes e outros fatores fizeram com que a cidade 

de São Paulo, se tornasse a região com maior concentração de investimentos, liderando 

o processo industrial no Brasil. 

Como consequência, até a década de 40, a região sudeste do país passou a 

possuir um grande crescimento populacional, principalmente por conta do crescimento 

vejetativo e da migração de pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida. 

A necessidade de moradia de baixo custo para os trabalhadores urbanos, os 

elevados preços dos aluguéis e a limitada disponibilidade de habitações para atender a 

esta demanda, contribuíram para a multiplicação de moradias coletivas insalubres. 

Com o desenvolvimento urbano e consequentemente o aumento populacional, a 

questão da moradia ganhava maiores proporções, uma vez que não havia moradia 

suficiente para a demanda existente. Novos cortiços e habitações inadequadas foram  

construídas, o que passou a gerar preocupação entre as autoridades as quais 

consideravam o risco de epidemias, em virtude da falta de condições adequadas de 

higiene, tornando-se assim atrativos a eminência de doenças infecto-contagiosas, além  

de outras demandas sociais, como a violência. 
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Na busca de conter a situação, as autoridades passaram a desenvolver ações 

sanitaristas, as quais tinham a finalidade de manter a ordem e limpeza da cidade, no 

intuito de combater doenças contagiosas, e, ao mesmo tempo, amenizar a imagem 

negativa acerca das moradias coletivas, vistas como ameaça a ordem da cidade e a 

transgressões da moralidade e dos bons costumes. A intenção real era afastar esta 

camada da população dos centros, para locais mais afastados dos centro urbanos 

providos de infraestrutura. 

Com base nesta conjuntura, surgem no país as primeiras iniciativas em habitação 

popular de maneira coletiva. São criadas as chamadas vilas operárias, definidas como 

locais de caráter privado, construídas por grandes indústrias com a finalidade de alugar 

moradias aos seus trabalhadores (estes locais normalmente estavam localizados 

próximos das indústrias). 

Estes locais eram organizadas com perfil de um bairro completo, possuindo 

escola, igreja, armazém e áreas de lazer. Porém, não tinham um caráter humanista, uma 

vez que de propriedade da empresa, faziam com que os operários assumissem um 

vínculo a mais: os aluguéis eram descontados diretamente dos salários e os 

trabalhadores estavam de certa forma “presos” a relação patrão-trabalhador. A 

dependência, tanto no trabalho quanto na moradia, impediam os trabalhadores de 

reivindicarem seus direitos e participarem de qualquer manifestação oposta aos 

proprietários das fábricas. A construção das vilas dava-se com isenção de taxas e 

impostos municipais, o que as autoridades consideravam como apoio ao setor privado. 

Somente a partir da década de 30, iniciam-se algumas mudanças mais 

significativas com relação às práticas habitacionais. Em 1937, no governo de Getúlio 

Vargas, são criadas os Institutos de Aposentadorias e Pensões (AIP’s), consideradas a 

primeira iniciativa pública de política habitacional, sendo o Estado, pela primeira vez, 

considerado responsável pela oferta de habitação a segmentos da população urbana. 

Embora tivessem a atribuição principal de implantar a previdência pública no 

Brasil, as AIP’s representaram um marco importante na história da habitação, por 

produzirem, junto com os fundos previdenciários, conjuntos residenciais de ótima 

qualidade, dirigidos aos seus associados. No período de 1937 à 1945, disponibilizaram o 

financiamento de 124 mil unidades residenciais e, dessa forma, mesmo não atendendo à 

toda demanda habitacional, proporcionaram um novo contexto acerca da formulação de 

políticas públicas voltadas para o setor da habitação. 

Nessa perspectiva, em 1946, no início do governo Dutra, foi criada a “Fundação 

da Casa Popular” (FCP), sendo o primeiro órgão público nacional com o projeto único de 

prover residências às populações de baixa renda. A criação desta fundação significou o 
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reconhecimento do Estado brasileiro da necessidade de uma intervenção direta e 

abrangente no setor da habitação, destinada para as classes operárias. 

A proposta da Fundação da Casa Popular possuía uma visão para além da 

moradia, ou seja, uma atuação no âmbito de uma política urbana que incluísse também 

melhorias de infraestrutura e saneamento básico, com o entendimento de que não era 

possível tratar a questão habitacional sem a resolução de problemas básicos como a 

energia elétrica, o abastecimento de água, a assistência social, o saneamento e outras 

necessidades que proporcionassem à melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

No entanto, mesmo tendo uma proposta voltada ao bem-estar da população, a 

FCP não alcançou um contingente expressivo com relação a construção de moradias, 

sendo que, em seus 18 anos de atuação, de 1946 a 1964, construiu um total de apenas 

18.143 unidades habitacionais. 

Em 1964, pode-se destacar acontecimentos importantes com relação a política de 

habitação no Brasil, como por exemplo, a criação do Banco Nacional de Habitação  (BNH) 

(extinto em 1986) e do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (Serfhau). Esses 

órgãos tinham por pressuposto gerenciar a política habitacional brasileira, contemplando 

os seguintes objetivos: coordenar a política habitacional dos órgãos públicos; orientar a 

iniciativa privada, estimulando a construção de moradias populares; financiar a aquisição 

da casa própria, propiciando a melhoria do padrão habitacional do ambiente; eliminar as 

favelas; aumentar o investimento da indústria de construção civil e estimular a poupança 

privada e o investimento (RODRIGUES, 1988). 

O BNH não se limitou a tratar apenas problemas relacionados à habitação, uma 

vez que atuou no setor de desenvolvimento urbano, sendo considerado como um dos 

mais expressivos agentes financeiros no país. Financiou obras de infraestrutura urbana, 

melhorou o sistema viário, pavimentou as cidades, aperfeiçoou a rede de energia 

elétrica, de transportes e de comunicação, melhorou os serviços públicos, dentre outros. 

Pode-se, afirmar que o BNH foi um dos importantes promotores das transformações 

urbanas no Brasil, embora tenha contribuído para a formação da segregação urbana, 

com base na constituição de cidades descontínuas e monofuncionais. 

O período de existência do BNH (1964-1986) o sistema financiou a construção de 

4,3 milhões de novas unidades, das quais, 2,4 milhões foram realizadas com recursos do 

FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para o setor popular e 1,9 milhões com 

recursos do SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), uma carta de crédito 

disponibilizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) para o setor de classe média, o que 

demonstra a inserção de recursos oficiais na habitação. 

Embora tenha tido relevância na questão habitacional brasileira, tendo financiado 

cerca de 25% das unidades habitacionais, o BNH esteve de certa forma, distanciado das 
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reais necessidades da população, ficando aquém do acelerado processo de urbanização 

brasileira. Considera-se que a produção de unidades foi mal distribuída com relação à 

demanda existente, uma vez que, a população com renda mais baixa e regiões com 

problemas habitacionais mais graves, ficaram sem a intervenção desta Instituição. 

A partir da década de 80, com a crise do modelo econômico que ocasionou a 

recessão, a inflação, o desemprego e a consequente queda nos níveis salariais, originou-

se um quadro de retração do FGTS e da poupança, com aumento expressivo da 

inadimplência, em virtude do descompasso no aumento das prestações e a real 

capacidade de pagamento por parte dos mutuários. 

Neste contexto, se ampliaram os movimentos sociais por moradia e reforma 

urbana, dentre os quais pode-se destacar o Movimento Nacional dos Mutuários. A 

alternativa encontrada pelo governo foi à redução drástica nas prestações, o que 

ocasionou um rombo no Sistema Financeiro Habitacional (SFH). Por sua vez, o desgaste 

financeiro gerado pela diminuição das prestações refletiu diretamente sobre a diminuição 

de investimentos em habitação e saneamento, no intuito de recompor os fundos do SFH. 

No governo Collor, (1990-1992) o quadro de crise das políticas públicas na área 

de habitação se agravou e foi marcado por mudanças superficiais no SFH e por 

programas na área da habitação popular caracterizados pela utilização dos recursos 

públicos de forma pouco eficiente. O principal programa foi chamado de “Plano de Ação 

Imediata para a Habitação” (PAIH) e previa a construção, em caráter emergencial, de 

aproximadamente 245 mil unidades habitacionais em 180 dias, por meio da contratação 

de empreiteiras privadas, no entanto, a meta assumida não foi atingida. 

Com a interrupção do governo de Collor e a ascensão de Itamar Franco, a gestão 

das políticas públicas na área de habitação sofreu consideráveis alterações. Os 

programas na área de habitação popular, sob o controle do Ministério do Bem-Estar 

Social, foram redesenhados e passaram a exigir a participação de conselhos com 

participação comunitária dos governos locais e uma contrapartida financeira dos mesmos 

nos investimentos da União. Tais mudanças aumentaram significativamente o controle 

social e a transparência da gestão dos programas e constituíram-se em ponto de inflexão 

importante na condução da política pública de habitação. 

No governo de Fernando Henrique Cardoso (segunda metade dos anos 90), após 

alguns anos de paralisação, houve a retomada do FGTS para o financiamento em 

habitação e saneamento. Foram criados programas como Carta de Crédito, Pró-moradia, 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), além de um programa voltado para o 

setor privado chamado de “Apoio à Produção”. Estes programas, porém, ainda não foram 

suficientes para o combate ao déficit habitacional brasileiro, em particular dos segmentos 

de baixa renda. 
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Em função da necessidade da moradia e de sua legitimidade, no ano de 2000, 

através da emenda constitucional nº 265, o direito à moradia passou a ser reconhecido 

enquanto um direito social: Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, 

a moradia, a lazer, a segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição”. 

É importante reconhecer o fato do direito à moradia ser constitucionalmente 

garantido, teve relevada importância na construção e posterior formulação da política de 

habitação no Brasil, em detrimento da responsabilidade que o Estado passou a ter para 

com a garantia de acesso do cidadão ao direito de moradia. Todavia, surgiu 

concomitantemente a necessidade de adequarem-se normas para regular o uso do solo 

urbano em favor do bem coletivo, processo que se efetivou com a promulgação da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto das Cidades. 

Por sua vez, o Estatuto das Cidades estabelece diretrizes gerais da política 

urbana, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. O Estatuto das Cidades passou a estabelecer aos 

municípios regras no intuito de regular o processo de desenvolvimento urbano, 

culminando na responsabilidade de elaboração do Plano Diretor, o qual estabelece 

diretrizes para a adequada ocupação na construção dos espaços urbanos e rurais, com 

princípios e regras orientadoras da ação dos agentes envolvidos na construção e 

utilização do espaço urbano. 

Paralelo à legislação, constatou-se que no período de 1995 a 2003, que 78,84% 

do total dos recursos investidos no setor habitacional eram destinados a famílias com 

renda superior a 5 salários mínimos e apenas 8,47% foram destinados a famílias 

consideradas de baixa renda, ou seja, com renda mensal de até 3 salários mínimos.  

Desta maneira pode-se perceber que as iniciativas ainda correspondiam de maneira 

indevida às reais necessidades, atingindo uma demanda considerada imprópria para 

programas habitacionais de interesse social. 

No governo de Lula, a partir do ano de 2003, a questão habitacional brasileira 

passou a ter novas perspectivas. No primeiro dia de governo, foi criado o Ministério das 

Cidades, o qual tem a finalidade de coordenar a política urbana e habitacional no país, 

combatendo as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais 

humanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao saneamento e ao 

transporte. 

Após a efetivação do Ministério das Cidades, no ano de 2004, foi criado o 

Conselho Nacional de Habitação e elaborada a nova Política Nacional de Habitação, cujo 

principal objetivo é retomar o processo de planejamento do setor habitacional visando 

                                                           
5 Emenda Constitucional nº 26 de 14/02/200. Extraído do site  http://www.planalto.gov.br. Acessado em 
20/09/2010. 
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proporcionar novas condições institucionais para promover o acesso à moradia digna de 

todos os segmentos institucionais. Para a sua implementação, foram criados um conjunto 

de instrumentos, sendo eles: 

• Sistema Nacional de Habitação: dividido em dois subsistemas, o de Habitação de 

Interesse Social e o de Habitação de Mercado, estabelece as diretrizes de 

funcionamento institucional, através da participação democrática que prevê a 

integração entre a união, os estados e municípios, bem como os demais agentes, 

públicos e privados, envolvidos com a questão habitacional. 

• Desenvolvimento Institucional: através de um plano de capacitação dos agentes 

públicos, sociais, técnicos e privados, e do desenvolvimento institucional, visa 

implementar a política de habitação, de forma descentralizada e participativa, por 

meio da reestruturação institucional dos estados, distrito federal e municípios. 

• Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação: estratégia que visa 

implantar um instrumental permanente de revisão e redirecionamento da política 

habitacional, prevendo a avaliação e monitoramento dos programas e projetos de 

habitação. 

• Plano Nacional de Habitação: desenvolvido pela secretaria nacional de habitação, 

deverá conter as metas de médio e longo prazo, as linhas de financiamento e os 

programas a serem implementados a partir nas necessidades regionais, bem como os 

critérios para a distribuição de recursos.  

A partir da compreensão da magnitude da problemática habitacional no Brasil e da 

necessidade em se unir esforços das três esferas governamentais, para que seja possível 

a implementação da Política de Habitação, e a redução do déficit, em junho de 2005, por 

intermédio da Lei Federal nº 11.124, foi instituído o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS), tendo como objetivo a implementação de políticas e programas 

que promovam o acesso à moradia digna para a população de baixa renda, que compõe 

a quase totalidade do déficit habitacional do Brasil. A partir do SNHIS, também foi 

instituído o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), composto por 

recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 

(FAZ), dotações, recursos de empréstimos externos e internos, contribuições e doações 

de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou 

internacionais e receitas de operações realizadas com recursos do FNHIS. 

Esses recursos têm aplicação definida por Lei, como, por exemplo, a aquisição, 

construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades 

habitacionais, a produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, a regularização 

fundiária e urbanística de áreas de interesse social, ou a implantação de saneamento 
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básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas de 

habitação de interesse social. 

Como condição à adesão pelos municípios e estados ao SNHIS, passam a 

responsabilizar-se no cumprimento de três requisitos: a criação do fundo de habitação; a 

criação do conselho de habitação e a elaboração do plano local de habitação, o qual, 

articulado com o plano diretor, teria o papel de estabelecer uma estratégia de 

enfrentamento do problema habitacional, adequando-o a realidade local. 

Assim sendo, os planos assumiam importante papel a fim de evitar desperdício de 

recursos financeiros, como até então vinha ocorrendo e permitir uma melhoria na 

qualidade de vida da população. Caberia a eles também definir uma estratégia local de 

equacionamento do problema habitacional, em um nível de detalhamento indispensável 

para estabelecer metas, prioridades, programas e fontes de financiamentos. 

Como se pode observar, inúmeras iniciativas foram realizadas para culminar na 

efetivação da Política Nacional de Habitação, para tanto, alguns programas habitacionais 

são criados para diminuir o déficit de moradias, como por exemplo: 

• Criação do Programa de Crédito Solidário: destinado à demanda organizada em 

cooperativas e associações no espaço urbano e rural, que financia sem juros a 

aquisição de material de construção, de terreno e construção, construção em terreno 

próprio, conclusão, ampliação e reforma de unidades habitacionais. Entre os 

selecionados e contratados, nos últimos 18 meses, são 104 empreendimentos 

atingindo um total de investimentos de R$ 114 milhões beneficiando 7.591 famílias, 

com renda média de R$ 700,00 distribuídas em 14 estados por todas as regiões do 

país. 

• Desoneração fiscal sobre Produtos Industrializados (IPI): em diversos produtos da 

cesta básica de material para a construção civil, que representam 80% dos materiais 

necessários para a produção de uma unidade habitacional básica.  

• Implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): com 

investimentos de cerca de 12 bilhões de reais, no período de 2007 a 2010, na 

urbanização de assentamentos precários.  

• Direcionamento dos recursos para subsídios habitacionais: alocação de R$1 bilhão do 

Orçamento Geral da União no primeiro e segundo ano de operação do Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social, destinados aos estados e municípios para a 

urbanização de assentamentos precários e a construção de moradias, beneficiando 

cerca de 200 mil famílias, com renda mensal de até 03 salários mínimos, com 

prioridade à erradicação de palafitas.  

• Programa Minha Casa, Minha Vida: tem como objetivo atender as necessidades de 

habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo o acesso à 
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moradia digna, com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e 

habitabilidade. O programa visa a construção de mais de 1 milhão de moradias para 

famílias com renda de zero até 10 salários mínimos. Do total de moradias, 400 mil 

reais serão destinadas para quem tem renda até três salários mínimos. Outras 200 

mil reais para quem recebe entre três e quatro salários mínimos, 100 mil para quem 

tem renda entre quatro e cinco salários mínimos e 100 mil reais para quem recebe 

entre cinco e seis salários mínimos. As 200 mil reais restantes são para população 

que recebe entre seis e dez salários mínimos. 

De acordo com informações do Ministério das Cidades, de 2007 para 2008 o déficit 

habitacional, no Brasil, foi reduzido de 6,3 milhões para 5,8 milhões de domicílios o que 

representa uma queda de 8% no intervalo.  O programa Minha Casa, Minha Vida e as 

obras do PAC, foram consideradas, os responsáveis por esta diminuição. 

O estado de Santa Catarina, em determinados casos é excluído da contemplação 

de recursos financeiros destinados aos programas de investimentos do Governo Federal, 

o que pode ser considerado um equívoco, uma vez que também existem demandas de 

moradia. Embora o Estado não tenha graves problemas comparados aos do Norte, 

Nordeste e Sudeste, são expressivos os problemas sociais vividos, principalmente pelas 

famílias que habitam as periferias urbanas. 

De acordo com os últimos dados acerca do déficit habitacional referente ao ano de 

2006, tendo como base a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra De Domicílios) realizada 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os estados do sul apresentam 

um déficit habitacional de 942.677 unidades, sendo que o maior índice é verificado no 

Rio Grande do Sul com 361.754 unidades, seguido do Paraná com 354.280 e por último 

Santa Catarina com 226.643 unidades consideradas como déficit habitacional. 

 

GRÁFICO 1: DÉFICIT HABITACIONAL DA REGIÃO SUL DO BRASIL, 2006. 
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Fonte: Ministério Das Cidades - Política Nacional de Habitação. Brasília/DF, 2006. 
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Os dados demonstram que a região sul do Brasil, apresenta inúmeras 

necessidades habitacionais, embora não sejam tão acentuadas quanto às demandas das 

demais regiões brasileiras. Os investimentos em habitação, quando acompanhadas de 

políticas públicas complementares, possuem forte impacto sobre a redução da pobreza e 

a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, principalmente a menos 

favorecida economicamente.  

Para equacionar as demandas habitacionais e garantir o aumento da eficiência e 

das políticas públicas é necessário integrar os programas habitacionais aos demais 

programas de desenvolvimento urbano e as outras políticas sociais, pois somente uma 

política de habitação integrada e bem focalizada poderá contribuir para uma solução 

efetiva para os problemas habitacionais brasileiros. 

Nesse contexto, é imprescindível elaborar um instrumental de planejamento, com 

metas definidas, diretrizes e instrumentos de ação, que possam nortear a efetivação da 

política local de habitação. Neste sentido, que o Plano Local de Habitação e Interesse 

Social, torna-se uma obrigatoriedade aos estados, municípios e distrito federal, os quais 

aderiram ao SNHIS, justamente pela importância que representa no destino da política 

habitacional e concomitantemente, à qualidade de vida da população que demanda por 

moradia digna. 

Todavia, a construção do PLHIS deverá acontecer de forma participativa, 

envolvendo não apenas os setores públicos, mas os setores privados, associativos, 

sindicais, ou seja, àqueles envolvidos com o setor habitacional, inclusive, o Conselho 

Local de Habitação, para que o plano possa ter maior apoio e legitimidade junto à 

população e ao poder público. 

Com a criação do SNHIS consolida-se a as políticas habitacionais dos três níveis 

de governo e necessitam estar articuladas entre si, planejadas através de programas 

habitacionais e controladas por instâncias de controle social e participação para que os 

recursos de subsídios do FNHIS possam ser repassados para os estados e municípios. 
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7 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

 

 

7.1 APRESENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

A utilização do enfoque regional, embora centrada no transplante de estudos de 

outros países, como a França, permite a observação de uma região a partir de suas 

particularidades, fenômeno importante no contexto do estado de Santa Catarina, pelas 

especificidades que apresentam cada uma das suas principais regiões. 

Desta forma, o enfoque regional tem permeado parte das pesquisas desenvolvidas 

para o planejamento, em diferentes âmbitos institucionais, sendo que apresenta as 

potencialidades para a compreensão de determinadas configurações territoriais, entre as 

quais das transformações espaciais, proporcionadas pela sociedade envolvida, seja para 

atividade econômica ou em processos de melhoria da qualidade de vida, através de 

programas habitacionais nos municípios. 

Entre estas regiões se destaca o Oeste Catarinense, que possui uma dinâmica 

econômica centrada em atividades agropecuárias (dispersas) vinculadas à produção 

industrial urbana (concentrada em determinados municípios), fator que reflete em 

déficits habitacionais ‘pulverizadas’ pelo espaço rural e ‘concentradas’ no ambiente 

urbano. 

Os quatorze municípios que fazem parte deste Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) são parte integrante das vinte unidades administrativas da 

Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), sendo eles: Águas de 

Chapecó, Águas Frias, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Formosa do Sul, Irati, Nova 

Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do Sul, São 

Carlos e Sul Brasil. 

A análise das variáveis espaciais na caracterização regional contemplou os dados 

secundários em duas escalas geográficas distintas: dados espaciais da AMOSC e dados 

espaciais dos próprios municípios contemplados pelo Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS), embora representados conjuntamente. 

Entre as temáticas analisadas, destacam-se as emancipações e as respectivas 

áreas territoriais dos municípios, a evolução populacional, as taxas de (de)crescimento, a 

evolução populacional rural e urbana (taxas), o gênero, a longevidade, a alfabetização, a 

renda e a estrutura populacional, especialmente de adultos e idosos. 

Verificou-se que as respectivas datas das emancipações e as áreas territoriais são 

variáveis no tempo, na dinâmica demográfica existe uma estabilização populacional em 

municípios com bases demográficas reduzidas e em processos de diminuição e os 
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indicadores de longevidade e escolarização se ampliam consideravelmente enquanto os 

índices de renda apresentam-se estagnados. 

 

 

7.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos de um processo de planejamento estão 

vinculados à aplicação de instrumentos que proporcionaram a definição das referências 

teóricas,técnicas e das unidades espaciais que fazem parte deste Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS). 

A análise regional que contemplou as escalas espaciais em nível de município foi 

efetuada com padrões qualitativos (vínculo dos referenciais teóricos com a realidade 

regional) e quantitativos (dados espaciais) de diversas fontes de pesquisas, 

especialmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Atlas de 

Desenvolvimento Humano, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), do Sistema Nacional 

de Indicadores Urbanos (SNIU) e informações das respectivas Prefeituras municipais, 

conforme a sequência dos tipos de variáveis e a representação, no Quadro 01. 

 

QUADRO 1: REPRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS CONTEMPLADAS NA CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

Ordem Tipos de variáveis Representação 

01 Emancipações Regionais da AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto - Tabela 

02 Áreas territoriais regionais da AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto - Tabela 

03 
Evolução populacional de 1970 a 2009 da AMOSC e dos 
Municípios do PLHIS 

Texto – Tabela 
Mapa 

04 
Taxas de crescimento (decrescimento) populacional regional de 
2000 a 2009 da AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto - Mapa 

05 
Evolução populacional rural e urbana de 1970 a 2000 da AMOSC 
e dos Municípios do PLHIS Texto – Tabela 

06 Taxas de urbanização de 2000 da AMOSC e dos Municípios do 
PLHIS 

Texto – Mapa 

07 Centralidades regionais na AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto – Mapa 

08 
Taxas de população adulta e idosa, em 2000 e 2009, na AMOSC e 
dos Municípios do PLHIS Texto – Tabela 

09 
Formação de cenários de população idosa na AMOSC e dos 
Municípios do PLHIS Texto 

10 IDHM na AMOSC (indicadores) e dos Municípios do PLHIS Texto – Tabela 

11 Taxas de longevidade na AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto – Tabela 

12 Níveis de renda na AMOSC e dos Municípios do PLHIS Texto – Tabela 

13 Taxas de alfabetização regionais, em 2000, na AMOSC e dos 
Municípios do PLHIS 

Texto – Tabela 
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A produção dos mapas contemplou as temáticas mais evidentes e visam 

proporcionar uma otimização da interpretação das informações analisadas em forma de 

texto e tabelas, sendo que a ordem sequencial pode ser representada no mesmo 

elemento gráfico em função da similaridade das variáveis. 

 

 

7.3 REFERENCIAL TEÓRICO REGIONAL 

 

7.3.1 Região Oeste catarinense: Dimensões Teóricas 

Em função das especificidades do planejamento é necessária a realização de 

recortes espaciais, uma vez que a diversidade de fenômenos que se relacionam sobre o 

espaço pode diminuir a capacidade de compreensão integral da região. Neste sentido, 

além das regionalizações tradicionais e mais consolidadas apresentadas pelo IBGE 

(mesorregião e microrregião), este processo de planejamento contempla a Associação 

dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), composta por vinte municípios, 

sendo quatorze, objeto deste planejamento (PLHIS). 

Na análise regional deve-se considerar a continuidade da manifestação dos 

fenômenos geográficos sobre o território, inclusive observando a sua ocorrência em 

períodos pretéritos, o que permite efetivar comparativos, inclusive com fenômenos 

similares, na atualidade. Neste enfoque, este referencial teórico, num primeiro momento, 

abordou os referenciais acerca da região, e no segundo, as variáveis relacionadas aos 

aspectos dos processos históricos e sócio-espaciais (Oeste Catarinense e AMOSC). 

A análise espacial com base no entendimento da dinâmica territorial, que 

continuamente transpõem para a segunda natureza, é manifestada no ambiente deste 

planejamento, através das ações dos grupos socais sobre os elementos naturais, sendo 

que nesta transformação é possível identificar as seguintes categorias de análises: a 

forma, a função, a estrutura e o processo (SANTOS, 2006). 

Em conformidade com o autor, na região Oeste Catarinense, a forma é 

representada pelos aspectos visíveis da paisagem, tais como os elementos físicos e a 

dinâmica econômica e social; a função está relacionada ao papel desempenhado pelo 

objeto ou forma (por exemplo, o papel da paisagem na motivação de novos usos, como 

um loteamento de interesse social); a estrutura evidencia como os objetos se 

interrelacionam e estão sistematicamente organizados, como por exemplo, as atividades 

econômicas de uma cidade; os processos são determinados pelo tempo (temporalidade) 

e indicam as mudanças, as mobilidades ou as transformações, ou seja, a dinamicidade 

sofrida pela paisagem. 
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Embora a conceituação de região remeta a certa similaridade na sua organização 

histórica, cultural, social, econômica, a área de planejamento está fortemente 

influenciada por decisões externas (exógenas) à região, especialmente em relação à 

mobilidade populacional, o que demonstra os “vínculos territoriais locais, com outras 

regiões” instaladas no ambiente dos municípios. Neste contexto, para Santos (2006) “o 

espaço é o resultado das ações do homem sobre os próprios espaços intermediados pelos 

objetos naturais ou artificiais, que o autor chama de segunda natureza e que sofre 

diferentes interferências em função das ações humanas. Para o autor “a realização 

concreta da história (dos lugares) não separa o natural e o artificial [...], uma vez que é 

impossível distinguir as obras da natureza e do homem”. 

Ao considerar as distintas temporalidades na utilização do território do Oeste 

Catarinense, é possível identificar determinadas especificidades em relação aos processos 

de artificialização da paisagem regional, em diferentes temporalidades, com base em que 

Bavaresco (2005) chama de “ciclos econômicos” que se manifestaram no território, como 

a pecuária, a erva-mate, a madeira e a agroindústria. Recentemente, a estes ciclos se 

acrescenta o aproveitamento energético, através de instalação de usinas hidrelétricas, 

em cursos d’água de diferentes portes, (hierarquia da rede de drenagem em relação aos 

portes dos cursos d’água). 

Temporalmente a coexistência de elementos da paisagem em determinado lugar, 

somada a uma maior “uniformidade” na organização e distribuição dos mesmos, quando 

comparada ao ambiente externo, (regionalização) que conforma uma “diferenciação das 

áreas” (particularidades) pode ser chamada de região. 

“A particularidade traduz-se, no plano espacial, na região [...] resulta de 

processos universais que assumiram especificidades espaciais através de combinação dos 

processos de inércia, isto é, a ação das especificidades herdadas do passado e 

solidamente ancoradas no espaço, de coesão ou economia regional [...] concentradas ou 

difusas e em seus limites espaciais impostos [...] ou socialmente criados” (CORRÊA, 

2005). Tradicionalmente no ambiente de planejamento, a “combinação de processos 

econômicos” está vinculada à motivação de novas dinâmicas espaciais, que modelam os 

usos do solo tanto no espaço rural quanto urbano e criam demandas, como de habitação 

de interesse social, mesmo em áreas com processos de desenvolvimento desigual (como 

exemplo no espaço rural, centro urbano e periferia), não geográfico, entretanto social. 

Considerando esta “interatividade” (Parrocha apud DIAS e SILVEIRA, 2005) entre 

o local, o regional e o nacional, como escalas espaciais contínuas, é importante a 

compreensão dos fenômenos, na perspectiva de formação de redes econômicas, 

considerando o aumento da intensidade dos fluxos das regiões fornecedoras de matéria-

prima para os mercados consumidores mais dinâmicos e que parcialmente reflete nos 
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fluxos de pessoas e que geram demandas na área de habitação, em função de maior 

dinamicidade local (normalmente urbana).  

A identidade espacial e territorial que se conforma como uma região, deste 

planejamento, está vinculada à AMOSC, sendo composta pelos seguintes municípios: 

Águas de Chapecó, Águas Frias, Caxambu do Sul, Cordilheira Alta, Formosa do Sul, Irati, 

Nova Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, Quilombo, Santiago do Sul, 

São Carlos e Sul Brasil. 

Na divisão oficial os municípios deste PLHIS estão integralmente localizadas em 

áreas territoriais da mesorregião do Oeste Catarinense, (no total de 118 municípios), 

microrregião de Chapecó, (no total de 37 municípios) e da AMOSC (total de 20 

municípios) que se constitui como uma região administrativa (IBGE, 2010), embora 

existam outras regionalização que contemplam os municípios, são menos consolidadas e 

não abordadas neste planejamento. 

 

7.3.2 Caracterização Regional do Oeste Catarinense 

O Oeste Catarinense se integralizou à dinâmica econômica extra-regional, apenas 

no século XX, uma vez que as atividades econômicas eram parcialmente integradas e a 

região tinha uma função de “passagem” de produção, especialmente no sentido sul-norte 

(Rio Grande do Sul a São Paulo). Os fatores geopolíticos externos (disputa territorial com 

a Argentina – resolução pela questão de Palmas – 1895) e internas, como a Guerra do 

Contestado (disputa entre governo, fazendeiros e construtores da estrada de ferro contra 

os caboclos) e a disputa territorial com o estado do Paraná, contribuiu para o 

retardamento desta integração regional. 

Os modelos de exploração e produção econômica desempenhados pelos caboclos 

na região geravam desconfiança ao governo provincial que formou uma tríplice aliança 

com a igreja e as colonizadoras, para cristalizar um modo de ocupação diferenciado, 

transplantando descendentes de europeus para a região, havendo um processo de 

“substituição” dos grupos socais pré-existentes. 

Desta forma, se reconhece que o Oeste Catarinense6 teve um processo de 

ocupação que precedia aos imigrantes descendentes de europeus, oriundos do Rio 

Grande do Sul, em áreas de colonização induzida, representado pelos grupos de 

guaranis, kaingangues, caboclos e fazendeiros que possuíam organizações sociais 

distintas. A base de sustentação destes grupos era o semi-nomadismo e a produção da 

pecuária bovina, respectivamente (WERLANG, 2002). Os primeiros aproveitavam os 

recursos naturais disponíveis pela natureza como a caça, a pesca e a coleta de frutas 
                                                           
6 O item sobre a Caracterização regional do Oeste Catarinense foi embasado em: BERNARDY, Rógis Juarez; 
ZUANAZZI, Jeancarlo; MONTEIRO, Ricardo Rodrigues. Território, planejamento e gestão: um estudo do 
Oeste Catarinense a partir da região da AMOSC. Chapecó/FIE: Palotti, 2008, especificamente no Capítulo II, 
sobre a Dinâmica territorial regional. 



 
 

51

silvestres, aliado a uma incipiente agricultura desenvolvida próximas das residências e 

dos cursos d’água, sem a preocupação com uma divisão territorial em propriedades. 

Desta forma, a inserção de novos grupos sociais aconteceu a partir da 

“sobreposição” aos grupos anteriores e não por fases sucessivas. As mesmas foram 

acompanhadas pela “periferização” dos índios e dos caboclos, tanto cultural e social 

quanto economicamente, uma vez que foram “confinados” em espaços geográficos sem 

aptidão, especialmente para as atividades da extração vegetal, da agricultura e da 

pecuária evidenciando a ‘segregação étnica’, na ocupação territorial do Oeste Catarinense 

(RENK, 1999). 

Por volta da metade da segunda década do Século XX houve uma divisão 

administrativa do território do Oeste catarinense em municípios, sendo que se formaram 

duas importantes referências espaciais: o município de Cruzeiro, atual Joaçaba, no meio 

oeste e o de Chapecó, (ambos emancipados em 25 de agosto de 1917), o último com 

extensão territorial até a fronteira com a Argentina (em torno de 14 mil km2) 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, 2010). Estas medidas político-administrativas 

demonstravam que a região estava “apta” para imprimir um novo modelo de 

desenvolvimento, diferenciado daquele até então difundido e fortemente vinculado ao 

uso dos recursos naturais. 

Neste sentido, a organização social dos colonos oriundos do Rio Grande do Sul 

deu-se com o incentivo das companhias colonizadoras, que tiveram a incumbência de 

dividir o território em lotes similares em relação ao tamanho da área. Possuíam em torno 

de 25 ha e o formato tinha a testada estreita e o fundo alongado (herança portuguesa) e 

utilizavam, principalmente, como limites, os cursos d’água e os próprios divisores ou 

cotas mais elevadas, proporcionando um desenvolvimento de sistemas agrários de 

acordo com as especificidades culturais do grupo e das potencialidades da geografia 

(elemento natural ou determinismo geográfico) (WERLANG, 2002). 

Observa-se que no Oeste catarinense, além do advento da colonização e a 

construção da ferrovia (que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul), no primeiro quartel 

do século XX, houve uma incorporação tardia e parcial ao restante do território nacional. 

Neste contexto, a organização espacial pré-existente evidenciava formas de modelagem 

do espaço geográfico, não compatíveis com os processos de expansão capitalista, sobre o 

território catarinense, especificamente pelas suas principais formas de ocupação e uso do 

solo. 

Os índios praticavam um semi-nomadismo e a partir de práticas como a coleta de 

frutos, a caça, a pesca e uma incipiente agricultura para o consumo, ou seja, aliavam-se 

à natureza para a própria (re)produção social dos grupos. Desta forma, possuíam um 

determinismo geográfico, uma vez que não haviam desenvolvido técnicas que lhes 
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proporcionassem a autonomia em relação às possibilidades que não fossem 

proporcionadas pela natureza, como o uso de ferramentas que propiciasse um aumento 

sistemático da produção (a terra era utilizada como fonte de alimentação e não de 

formação de excedente) (BERNARDY e MONTEIRO, 2005). 

Os caboclos, além das formas de sobrevivência do grupo anterior, manipulavam 

os solos pela agricultura aliada ao extrativismo vegetal praticado com a erva-mate e a 

pecuária especialmente a bovina. Igualmente possuíam uma dependência acentuada dos 

potenciais que a natureza lhes oferecia para a sobrevivência do grupo, o que lhes 

condicionava uma ocupação em áreas com recursos disponíveis para o próprio sustento, 

sem a preocupação com o acúmulo da produção e havia certa mobilidade social sobre o 

território. 

A partir deste período (década de 20 e 30, século XX), tornaram-se notáveis as 

determinações dos “colonos” como grupo dominante (com o apoio oficial e de instituições 

de suporte) que cristalizaram as formas de uso do solo que constituíram uma 

territorialidade específica no Oeste Catarinense. O desenvolvimento de sistemas agrários, 

na região, constituiu-se a partir da exploração da madeira especialmente localizadas 

junto aos cursos d’água e posteriormente em áreas mais distantes dos rios. Nesse 

contexto, as artérias (vias) para o deslocamento da matéria-prima eram representadas 

pelos cursos d’água, especialmente o rio Uruguai, que ligava esse território aos 

entrepostos de compra, na Argentina. 

Na (re)produção do espaço rural pelo formato ou arranjo das propriedades 

(estrutura fundiária) no Oeste catarinense houve uma ‘cópia’ da divisão efetivada no Rio 

Grande do Sul pelas empresas colonizadoras (herança colonial). A partir das 

especificidades ambientais como os relevos íngremes, a densa rede de drenagem, os 

vales profundos e encaixados, típicos de planaltos e platôs, houve uma divisão de terras 

incompatível com estas características ambientais e proporcionaram efeitos (ambientais) 

nefastos, até a atualidade. 

Os colonos recentemente instalados, oriundos principalmente do estado do Rio 

Grande do Sul, pois naquele espaço geográfico existia um processo de transformação da 

paisagem anterior, portanto, havia a necessidade de ocupar novas regiões pelas 

impossibilidades de reproduzirem-se socialmente em espaços reduzidos. O Oeste 

catarinense representou a gênese da mobilidade dos sulinos que manifesta-se até a 

atualidade, portanto, se encontra incompleto. 

Neste sentido, a produção do espaço rural deu-se com atividades econômicas no 

interior das propriedades que desconsideravam as formas naturais da paisagem. No 

entanto, a partir da progressividade econômica e a formação das primeiras vilas 

compostas basicamente pela serraria, pela igreja, pelo ínfimo comércio, pela igreja, pela 
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escola e por algumas casas, houve a troca do uso do solo do extrativismo para o 

ambiente urbano, embora disperso. 

Na década de 40, do século XX, novas atividades econômicas foram organizadas e 

difundiram-se sobre o território do Oeste catarinense. Parte estava atrelada à agricultura 

- milho, batata, feijão e mandioca - a partir da policultura e representavam uma 

possibilidade de sobrevivência, pela subsistência alimentar que proporcionava aos grupos 

sociais. A esses grupos eram impostas diversas dificuldades como a inexistência de vias e 

a distância de mercados consumidores. No entanto, essas atividades foram importantes, 

uma vez que também tinham uma função complementar na produção da pecuária, 

especialmente de suínos e aves.  

Os grupos de imigrantes desenvolveram uma nova relação quanto aos recursos 

naturais do Oeste catarinense e aproveitaram os solos férteis, embora em áreas de 

relevo íngreme e desenvolveram a agricultura após a derrubada da floresta e a 

comercialização de parte da madeira. Neste caso, existia uma relação distinta quando 

comparado aos grupos anteriores, pois representava a “apropriação da geografia ou dos 

potenciais naturais” existentes na região, em modelo igualmente extrativista, embora 

com propósitos distintos. 

A modelagem do espaço praticado no Estado ao sul e transplantado para o Oeste 

catarinense representou o preparo deste ambiente para a implantação no modo de 

produção capitalista, ou seja, a afirmação do colono com apoio das colonizadoras, da 

igreja e do Estado e a sobreposição sobre os demais grupos sociais pré-existentes. 

Representou a inserção do capital neste espaço, embora as dificuldades fossem amplas, 

determinadas pela inexistência de vias eficientes, de mercados consumidores (nas 

ínfimas e pequenos núcleos urbanos não existia capacidade de consumo) e de apoio 

oficial. Mesmo marcado pelas adversidades, este modelo de produção que sofreu 

mutações significativas, evoluiu para a formação urbana-industrial, com base em alianças 

com as atividades agropecuárias. 

Principalmente a partir da segunda metade do século XX, houve a reestruturação 

do espaço do Oeste catarinense para o modelo agroindustrial, sendo que a indústria 

alimentícia passou a organizar o território (BAVARESCO, 2005). Difundida em grupos 

sociais dominantes no território que não distinguia a “identidade econômica” dos 

produtores (colonos) esse modelo posteriormente se tornou seletivo, entretanto, foi 

fundamental para a ampliação de uma urbanização concentrada e dispersa. 

No final do século XX, o principal suporte econômico embasado na produção 

familiar rural está atrelado à indústria alimentícia do Oeste Catarinense, tornou-se 

gradativamente “seletiva”, o que fez com que expressivos contingentes populacionais 

rurais migrassem para novos espaços, especialmente urbanos, tanto locais quanto 
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regionais e nacionais (ver TESTA et al., 1996). Com base na hierarquia social (tamanho 

populacional) e econômica (tipos de atividades dominantes), Bernardy; Zuanazzi; 

Monteiro e Rammé (2010) mencionam quatro tipologias de municípios, na região 

(AMOSC) deste planejamento: 

i) centralidade consolidada: apresenta crescimento populacional acima da média 

regional, determinado pelo crescimento vegetativo e pela expressiva convergência de 

mobilidade regional, advindas inclusive de outros Estados, e pela diversificação 

econômica, especialmente nos setores da indústria e de serviços (inclusive 

especializados) o que conforma um centro urbano de médio porte; 

ii) pólo regional em formação: restrito aos municípios que concentram-se em corredores 

rodoviários (BR 282, SC 468 e SC 283) e mantêm certa dinamicidade quanto ao 

crescimento populacional e em relação a determinadas atividades industriais e 

comerciais, as cidades são de porte pequeno; 

iii) micro-centralidades: constituído por municípios que possuem estabilidade 

populacional com tendência a retração, certa dinâmica produtiva especialmente em 

atividades industriais específicas (móveis e metalurgia), no entanto, permanecem 

com dependência das atividades da agropecuária, as cidades são de porte pequeno; 

iv) espaços satelitais: apresentam cenários de desvitalização populacional com ínfima 

dinâmica local, tanto rural quanto urbana e estão distribuídos em área periférica e 

possuem a base da economia centrada em atividades do setor primário – 

extrativismo e apresentam retração da população urbana, as cidades são de porte 

pequeno. 

Nesta perspectiva, o espaço regional pode ser evidenciado pela dinâmica 

populacional e as respectivas particularidades econômicas que estruturam-se a partir das 

inter-relações entre os municípios da região, que apresentam diferentes especificidades, 

inclusive de demandas públicas em habitação de interesse social. 

Finalmente, destaca-se que o processo de ocupação e integração econômica e 

estagnação do Oeste catarinense, especialmente do ambiente rural e de determinadas 

cidades de pequeno porte, possui um ciclo extremamente reduzido, uma vez que este 

intervalo temporal (ocupação e esvaziamento) é de menos de um século, podendo 

persistir por mais algumas décadas. 

 

7.3.3 Caracterização Histórica da AMOSC 

O estado de Santa Catarina adota, desde os anos 60, uma regionalização que 

compreende a união de municípios com base na continuidade geográfica, nas identidades 

culturais, socais e econômicas e de atendimento de serviços públicos: são as Associações 

de Municípios. 
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MAPA 1: LOCALIZAÇÃO DA AMOSC 

 
Fonte: ESTATCART, 2004 e IBGE, 2000. 

 

A Associação de Municípios do Estado de Santa Catarina7 foi a terceira a ser 

instituída (na atualidade são 21 Associações), com formação inicial que abrangia 34 

municípios do Oeste Catarinense. A AMOSC sofreu ao longo do seu percurso histórico, 

                                                           
7 Idem a Nota de rodapé 1. 
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um processo de divisão territorial, que se caracterizou pela formação de novos 

municípios quanto pela criação de duas novas Associações: a Associação dos municípios 

do Entre Rios (AMERIOS) com sede em Maravilha e a Associação dos Municípios do 

Nordeste Catarinense (AMNOROESTE) com sede em São Lourenço do Oeste, em 1996. 

Atualmente, a AMOSC congrega os municípios de Águas de Chapecó, Águas Frias, 

Caxambu do Sul, Chapecó, Cordilheira Alta, Coronel Freitas, Formosa do Sul, Guatambu, 

Irati, Jardinópolis, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Pinhalzinho, Planalto Alegre, 

Quilombo, São Carlos, Santiago do Sul, Serra Alta, Sul Brasil e União do Oeste (AMOSC, 

2010). 

A base da formação territorial dos municípios da AMOSC (Mapa 01) provém da 

área original de Chapecó, que teve o processo de emancipação em 1917, quando acabou 

a Guerra do Contestado (PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, 2010). O primeiro 

desmembramento de município, que viria posteriormente compor a AMOSC, ocorreu em 

1953 (36 anos após a autonomia política de Chapecó), com da unidade administrativa de 

São Carlos. Na década de 60, houve expressiva divisão territorial de municípios como: 

Coronel Freitas, Quilombo e Pinhalzinho, em 1961; Águas de Chapecó e Caxambu do Sul, 

em 1963 e Nova Erechim, em 1964 (BERNARDY; ZUANAZZI e MONTEIRO, 2008). 

Após a implementação da AMOSC, em 1967, houve uma estabilidade no processo 

de divisão territorial, que permaneceu até 1989, ou seja, 22 anos após, quando 

ocorreram as emancipações de Serra Alta e União do Oeste. Na década de 90, houve 

50% das emancipações da AMOSC, sendo Guatambu, Nova Itaberaba, Planalto Alegre e 

Sul Brasil em 1991, Cordilheira Alta e Irati em 1992, Águas Frias, Formosa do Sul e 

Jardinópolis, em 1993 e Santiago do Sul, em 1994. 

Essa se constitui como a última divisão interna desta Associação de Municípios. 

Atualmente a AMOSC possui 20 municípios que abrangem uma área territorial de 2.955 

km2 (AMOSC, 2010). Os municípios que fazem parte deste PLHIS estão localizados em 

área contínua, no setor oeste e norte da AMOSC. Apenas o município de Quilombo, 

localiza-se no nordeste e Cordilheira Alta, no sudeste. 

 

 

7.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

 

7.4.1 Indicadores Territoriais 

Entre as variáveis que fazem parte da apresentação e análise dos dados8 deste 

                                                           
8 O conjunto de municípios contemplados neste Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) estão 
concentrados na regionalização da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC), fato que 
permitiu que fossem representados conjuntamente para a otimização da compreensão dos fenômenos 
regionais. Os municípios deste PLHIS estão demarcados com a cor cinza nas células das linhas em todas as 
tabelas. 
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planejamento, destacam-se as emancipações e as respectivas áreas territoriais dos 

municípios (Tabela 03), a evolução populacional em diferentes temporalidades, as 

variações populacionais, a evolução populacional rural e urbana (taxas), a longevidade, a 

alfabetização, a renda (indicadores de desenvolvimento) e a estrutura populacional, 

especialmente de adultos e idosos. 

 

TABELA 3: EMANCIPAÇÕES E RESPECTIVAS ÁREAS TERRITORIAIS DOS MUNICÍPIOS DA AMOSC 

Ordem Nome município Emancipação Área territorial (km2) 

01 Águas de Chapecó 1.963 139,1 

02 Águas Frias 1.993 76,9 

03 Caxambu do Sul 1.963 143,5 

04 Chapecó 1.917 625,4 

05 Cordilheira Alta 1.992 84,7 

06 Coronel Freitas 1.961 234,8 

07 Formosa do Sul 1.993 95,5 

08 Guatambu 1.991 206,3 

09 Irati 1.992 79,0 

10 Jardinópolis 1.993 67,2 

11 Nova Erechim 1.964 63,0 

12 Nova Itaberaba 1.991 135,7 

13 Pinhalzinho 1.961 134,4 

14 Planalto Alegre 1.991 61,1 

15 Quilombo 1.961 283,7 

16 Santiago do Sul 1.994 74,2 

17 São Carlos 1.953 158,2 

18 Serra Alta 1.989 91,2 

19 Sul Brasil 1.991 113,3 

20 União do Oeste 1.989 88,4 
 Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 

A instalação de unidades administrativas seguiu determinados padrões e tiveram 

forte relação com a formação de núcleos urbanos (sedes distritais) e a ampliação das 

atividades econômicas dos distritos, que buscavam os processos de emancipações 

(autonomias administrativas). Outro fator importante foram os “isolamentos territoriais” 

(débitos de políticas públicas das sedes), causados pelas expansões territoriais dos 

municípios originários, sendo que foram diminuindo em função das novas emancipações 

e consequente formação de uma “incipiente rede urbana”, centrada em grande número 

de pequenos municípios (BERNARDY; ZUANAZZI e MONTEIRO, 2008). 

Para os mesmos autores, considera-se relevante o vinculo das emancipações com 

a temporalidade da ocupação territorial e a organização de atividades econômicas rurais 

(desenvolvidas pelos colonos) que tiveram a capacidade de formar excedentes de 
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produção, o que permitiu a constituição de “núcleos urbanos”, que legalmente foram 

elevados a categorias de sedes distritais e posteriormente cidades, com as 

emancipações. 

O município de Chapecó foi a “unidade administrativa gênese” e que originou os 

demais, a partir de 1917, sendo que a segunda emancipação aconteceu apenas trinta e 

seis anos após (possivelmente em função da lentidão da ocupação territorial e da ínfima 

formação do núcleo urbano) através de São Carlos. Na década de 60 houve quatro 

emancipações (Pinhalzinho, Quilombo, Águas de Chapecó e Nova Erechim). 

Todas as demais emancipações ocorreram apenas na década de 90, após a 

flexibilização para a formação de novos municípios, proporcionada pela Constituição 

Federal de 1988. As áreas territoriais dos municípios são variáveis, sendo que Planalto 

Alegre possui apenas 61,1 km2 e Quilombo 283,7 km2 e se constitui o maior município 

contemplado por ente PLHIS.  

 

7.4.2 Indicadores Demográficos 

Em função da instalação de unidades administrativas ter acontecido de forma 

mais ampla, apenas nos anos 90, as séries históricas anteriores não apresentam dados, 

fato que pode interferir na análise, uma vez que determinados municípios cederam 

territórios para a formação de novas unidades administrativas, portanto, a diminuição 

populacional total não se caracteriza essencialmente como um fenômeno natural. O 

contexto da evolução (e retração) populacional da AMOSC pode ser evidenciado na 

Tabela 04. 

Em 1970 apenas 40% das unidades administrativas atuais da AMOSC eram 

emancipadas, sendo que a soma total da população era de 118.320 habitantes, destes 

52.260 faziam parte dos municípios deste plano de habitação e a maior população 

concentrada estava em Quilombo, com 15.914 habitantes. 

Os anos 80 foi marcado pelo crescimento vegetativo populacional nos mesmos 

municípios da região (não houve novas emancipações neste intervalo), sendo que todos 

tiveram acréscimo populacional e a na soma total atingiu 164.828 habitantes, ou seja, 

28,22% a mais do que a série histórica de 1970. Nos municípios que fazem parte deste 

PLHIS, o aumento neste intervalo foi ainda maior, de 35,52%, segundo os dados do IBGE 

(1970 a 1980). 

No ano de 1991 houve uma interferência no comportamento normal dos dados 

estatísticos pela perda de parte do território (Ex: Coronel Freitas) e acrescentou-se o 

município de Serra Alta à AMOSC. A população total atingiu 206.385 habitantes, ou seja, 

20,13% acima da década anterior (1980), concentrado em Chapecó. Os municípios que 
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fazem parte deste PLHIS, neste intervalo, houve uma queda no tamanho populacional 

total de 25,53%. 

 

TABELA 4: EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE 1970 A 2009 DOS MUNICÍPIOS DA AMOSC 

Nome Município 1970 1980 1991 2000 2009* 

Águas de Chapecó 6.803 6.611 6.443 5.782 6.354 

Águas Frias -   -   -   2.525 2.641 

Caxambu do Sul 8.584 9.010 8.532 5.263 4.963 

Chapecó 49.865 83.768 123.050 146.967 174.187 

Cordilheira Alta -   -   -   3.093 3.531 

Coronel Freitas 16.185 19.161 11.886 10.535 10.520 

Formosa do Sul -   -   -   2.725 2.683 

Guatambu -   -   -   4.702 4.610 

Irati -   -   -   2.202 2.033 

Jardinópolis -   -   -   1.994 1.881 

Nova Erechim 2.557 3.252 3.114 3.543 4.381 

Nova Itaberaba -   -   -   4.256 4.222 

Pinhalzinho 8.044 9.944 10.673 12.356 15.692 

Planalto Alegre -   -   -   2.452 2.767 

Quilombo 15.914 21.458 19.362 10.736 11.259 

Santiago do Sul -   -   -   1.696 1.443 

São Carlos 10.358 11.624 12.230 9.364 10.938 

Serra Alta -   -   3.861 3.330 3.277 

Sul Brasil -   -   -   3.116 3.150 

União do Oeste -   -   7.234 3.391 3.084 

TOTAL (PLHIS**) 52.260 61.899 60.354 69.109 76.057 

TOTAL 118.310 164.828 206.385 240.028 273.616 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE, 1970 a 2009. 

* Todas as séries históricas são dados de Censos demográficos, exceto de 2009 que é de Contagem 

populacional. 

** Soma da população total apenas dos municípios que fazem parte do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS). 

 

Até o ano de 2000 fechou o ciclo de emancipações na AMOSC, sendo que a 

população total era de 240.028 habitantes, ou seja, 14% acima da série de 1991. Nos 

municípios que fazem parte deste PLHIS, neste intervalo, houve um aumento no 

tamanho populacional total para 69.109 habitantes (12,65%), embora tenha havido um 

acréscimo significativo de novos municípios (7) (Mapa 02). 

 

 

 

 

 



 
 

60

MAPA 2: EVOLUÇÃO POPULACIONAL 

 
Fonte: ESTATCART, 2004 e IBGE, 2000. 

 

Na estimativa populacional do IBGE (2009), oberva-se que a população total da 

AMOSC era de 273.616, apenas 12,27% maior que em 2000. Nos municípios que fazem 

parte deste PLHIS, neste intervalo, houve um aumento no tamanho populacional total 

para 76.057 habitantes, apenas 9,13%, o que demonstra uma estabilização e retração 

populacional regional (em cinco municípios houve decréscimo populacional). 
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A variação populacional na AMOSC de 1970 até 2009, nos municípios que fazem 

parte deste plano de habitação é variável e atingiu -42,18% (negativa) em Caxambu do 

Sul e a maior (positiva) variação foi de Pinhalzinho, com 95,08%, no intervalo de 39 

anos.  

De acordo com os dados do IBGE (2009), no período de 2000 a 2009, as 

variações populacionais foram igualmente acentuadas, sendo que em 36% foram 

negativas, com destaque para o município de Santiago do Sul, com -14,92%. As 

variações populacionais positivas se manifestaram principalmente em Pinhalzinho (27%), 

Nova Erechim (23,65%), sendo que ambos estão localizados no eixo de domínio da BR 

282, Cordilheira Alta (14,16%), Planalto Alegre (12,85%) e Águas de Chapecó (9,89%), 

conforme demonstra o Mapa 03. 

A soma por década da população que fazem parte deste PLHIS apresentou a 

seguinte configuração: 1970, 52.260 habitantes; 1980, 61899 habitantes (acréscimo de 

15,57%); 1991, 60.354 habitantes (decréscimo de 2,49%); 2000, 69.109 habitantes 

(acréscimo de 12,66%); 2009, 76.057 habitantes (acréscimo de 9,13%). No intervalo 

total entre 1970 e 2009 (39 anos) o acréscimo populacional foi de 31,28%), ou seja, de 

23.797 habitantes. 

No que diz respeito à variação populacional, observa-se que os municípios 

localizados ao norte da AMOSC, Santiago do Sul, Irati e Formosa do Sul, apresentam 

decréscimo populacional, juntamente com Nova Itaberaba e Caxambu do Sul, sendo que 

as variações são de – 17,53% até – 0,81%. 

No que diz respeito à distribuição da população entre rural e urbano estão 

condicionadas a distribuição das atividades econômicas, que primeiramente foram 

distribuídas na ambiência rural e, posteriormente, em determinadas centralidades 

urbanas (BERNARDY, ZUANAZZI e MONTEIRO, 2008). Esse contexto econômico e 

espacial foi essencial para estabelecer uma mobilidade populacional a partir destes dois 

tipos de usos, ou seja, o rural e o urbano. Assim sendo, apresenta-se a evolução da 

população total residente por domicílio, (IBGE 2000), nos municípios que compõem a 

AMOSC e este PLHIS. Primeiramente salientam-se as variáveis que influenciam na 

dinâmica populacional intra-municipal (BERNARDY, ZUANAZZI e MONTEIRO, 2008): 

• dificuldade no entendimento total desse fenômeno em função das emancipações que 

romperam a continuidade das séries estatísticas, uma vez que as mesmas não foram 

definidas considerando as bases e ou setores censitários do IBGE, no âmbito 

territorial municipal; 

• parte dos aglomerados rurais, com os processos de emancipações, tornaram-se 

urbanos, a partir da efetivação de leis municipais que os tornaram distritos; 
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• ampliação dos perímetros urbanos, uma vez que as cidades avançam sobre o espaço 

rural e diminui o percentual absoluto da população rural no contexto municipal, pois 

existe a minimização deste território devido à ampliação da área urbana, entretanto, 

não necessariamente urbanizada. 

 

MAPA 3: CRESCIMENTO (DESCRESCIMENTO) POPULACIONAL DA AMOSC 

 
Fonte: ESTATCART, 2004 e IBGE, 2000. 
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TABELA 5: POPULAÇÃO RURAL E URBANA NOS MUNICÍPIOS DA AMOSC, 2000 

Ordem Nome município Rural Urbana Tx. Urbanização 

01 Águas de Chapecó 3.580 2.202 38,08% 

02 Águas Frias 2.008 517 20,47% 

03 Caxambu do Sul 3.209 2.054 39,02% 

04 Chapecó 12.375 134.592 91,82% 

05 Cordilheira Alta 2.790 303 9,79% 

06 Coronel Freitas 6.041 4.494 42,65% 

07 Formosa do Sul 1.834 891 32,70% 

08 Guatambu 3.719 983 20,90% 

09 Irati 1.790 412 18,71% 

10 Jardinópolis 1.179 815 40,87% 

11 Nova Erechim 1.823 1.720 48,54% 

12 Nova Itaberaba 3.831 425 9,98% 

13 Pinhalzinho 3.043 9.313 75,37% 

14 Planalto Alegre 1.713 739 30,13% 

15 Quilombo 6.039 4.697 43,75% 

16 Santiago do Sul 1.175 521 30,71% 

17 São Carlos 4.017 5.347 57,10% 

18 Serra Alta 2.129 1.201 36,06% 

19 Sul Brasil 2.372 744 23,87% 

20 União do Oeste 2.397 994 29,31% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE 2000. 

 

Observa-se que as taxas de urbanização nos municípios que fazem parte deste 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) são reduzidas, sendo possível 

identificar certas especificidades: municípios com menos de 10% da população urbana – 

Cordilheira Alta e Nova Itaberaba; taxas de urbanização de até 40% - Irati, Águas Frias, 

Formosa do Sul, Planalto Alegre, Santiago do Sul, Sul Brasil, Águas de Chapecó e 

Caxambu do Sul; taxas de urbanização de até 75% - Quilombo, Nova Erechim e São 

Carlos e taxas de urbanização acima de 75% - apenas o município de Pinhalzinho. 

Este fator demonstra a variação espacial da localização da população que 

demandam por habitação de interesse social, embora possa variar em função de 

características específicas locais, como a deficiência urbana. Outro indicador importante 

na demanda por habitação está vinculado ao tamanho populacional por município 

(considerando uma política pública em nível de município), sendo que se destacam 

Pinhalzinho (15.962 habitantes), Quilombo (11.259 habitantes) e São Carlos (10.938 

habitantes) (IBGE, 2009). 
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MAPA 4: TAXAS DE URBANIZAÇÃO 

 
Fonte: ESTATCART, 2004 e IBGE, 2000. 

 

Um indicador importante para o planejamento das políticas públicas municipais diz 

respeito ao contexto da estrutura populacional (crianças, jovens adultos e idosos), sendo 

que a caracterização da mesma, aliada as condições de renda pode gerar demandas 

habitacionais, especialmente de interesse social. A estrutura da população adulta dos 
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municípios que fazem parte deste PLHIS compreende os adultos em intervalo de idade 

entre 40 e 60 anos, conforme demonstra a Tabela 06. 

 

TABELA 6: POPULAÇÃO ADULTA NA AMOSC DE 2000 

Nome Município 
População 
de 40 a 50 

Anos 

Percentual 
(%) 

População 
de 50 a 60 

Anos 

Percentual 
(%) 

População 
Total 
2000 

Águas de Chapecó 768 13,28% 523 9,05% 5.782 

Águas Frias 329 13,03% 248 9,82% 2.525 

Caxambu do Sul 690 13,11% 518 9,84% 5.263 

Chapecó 16.880 11,49% 9.345 6,36% 146.967 

Cordilheira Alta 417 13,48% 302 9,76% 3.093 

Coronel Freitas 1.329 12,62% 1.058 10,04% 10.535 

Formosa do Sul 378 13,87% 237 8,70% 2.725 

Guatambu 590 12,55% 380 8,08% 4.702 

Irati 269 12,22% 191 8,67% 2.202 

Jardinópolis 217 10,88% 136 6,82% 1.994 

Nova Erechim 470 13,27% 278 7,85% 3.543 

Nova Itaberaba 548 12,88% 334 7,85% 4.256 

Pinhalzinho 1.455 11,78% 890 7,20% 12.356 

Planalto Alegre 355 14,48% 205 8,36% 2.452 

Quilombo 1.272 11,85% 873 8,13% 10.736 

Santiago do Sul 204 12,03% 153 9,02% 1.696 

São Carlos 1.291 13,79% 922 9,85% 9.364 

Serra Alta 420 12,61% 280 8,41% 3.330 

Sul Brasil 406 13,03% 303 9,72% 3.116 

União do Oeste 411 12,12% 293 8,64% 3.391 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE 2000. 

 

Quanto à população adulta, na faixa entre 40 e 50 anos, por município, observa-

se certa homogeneidade nesta caracterização, pois os estratos são pouco variáveis 

(IBGE, 2000). O maior percentual de população adulta, em relação à total, nesta faixa, 

está no município de Planalto Alegre, com 14,48% e na faixa de 13% encontram-se 

outros oito municípios contemplados por este PLHIS. O município com menor percentual 

de adultos nesta faixa é o de Irati, com apenas 10,88%. Se observar o intervalo entre a 

população entre 40 e 50 anos de Planalto Alegre (maior percentual) e Irati (menor 

percentual) é de apenas 4%. 

Os percentuais da população adulta (transição para a idosa) também são 

homogêneos, sendo que prevalece a faixa de 9%, para sete municípios, sendo o maior 

percentual em São Carlos, com 9,85%, sobre a população total. O menor percentual de 

população adulta, na faixa entre 50 a 60 anos está concentrado no município de 

Pinhalzinho, com 9,02%, seguindo de Sul Brasil e Santiago do Sul.  
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A população adulta de uma região é um demonstrativo do comportamento futuro 

da composição das taxas percentuais de idosos, acrescida da perspectiva, das últimas 

décadas, do aumento da longevidade. A ampliação da composição etária de idosos, sobre 

as demais, representa uma série de implicâncias das políticas públicas no âmbito regional 

e local, além das interferências no mercado de trabalho. A estrutura da população idosa 

dos municípios que fazem parte deste PLHIS compreende os idosos em faixa etária acima 

dos 60 anos, conforme demonstra a Tabela 07. 

 

TABELA 7: POPULAÇÃO IDOSA NA AMOSC DE 2000 

Nome 
Município 

Pop. 
Total 
2000 

Pop. Até 
59 anos 

Pop. 
total 
idosos 

Pop. 
60 a 69 
anos 

Pop. 
70 a 69 
anos 

Pop. 
mais 
80 

anos 

Estim. 
idosos 
2009* 

Águas Chapecó 5.782 5.185 597 346 158 93 654 

Águas Frias 2.525 2.298 227 164 52 11 237 

Caxambu Sul 5.263 4.705 558 317 150 91 526 

Chapecó 146.967 137.937 9.030 5.350 2.679 1.001 10.695 

Cordilheira 
Alta 

3.093 2.822 271 150 87 34 309 

Coronel Freitas 10.535 9.544 991 513 365 113 989 

Formosa Sul 2.725 2.511 214 172 31 11 210 

Guatambu 4.702 4.331 371 229 102 40 364 

Irati 2.202 2.019 183 108 69 6 169 

Jardinópolis 1.994 1.834 160 110 50 - 151 

Nova Erechim 3.543 3.200 343 196 129 18 424 

Nova 
Itaberaba 4.256 3.891 365 206 125 34 362 

Pinhalzinho 12.356 11.262 1.094 676 349 69 1.388 

Planalto Alegre 2.452 2.234 218 143 41 34 245 

Quilombo 10.736 9.816 920 538 286 96 964 

Santiago Sul 1.696 1.553 143 89 42 12 122 

São Carlos 9.364 8.380 984 540 320 124 1.150 

Serra Alta 3.330 3.008 322 200 86 36 317 

Sul Brasil 3.116 2.853 263 154 92 17 266 

União Oeste 3.391 3.072 319 184 126 9 290 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e IBGE 2000. 

* Considera-se uma estimativa dos percentuais conservadores de idosos, com base em 2000, apenas para fins 

de referência, uma vez que se infere que os percentuais ou valores absolutos sejam maiores. 

 

Nos municípios que fazem parte deste PLHIS, a população idosa está mais 

concentrada em faixa etária entre 60 e 69 anos (este fator está diretamente relacionado 

à longevidade das pessoas), sendo que decresce conforme aumenta a idade, embora 

exista uma forte tendência regional de aumento da longevidade, proporcionada por 

fatores conjunturais, tais como acesso à alimentação, a saúde pública, a programas 
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socais e a aposentadoria rural. Em relação aos percentuais de idosos em comparação à 

população total, observa-se o maior percentual em Águas Frias, com 6,5% e o menor 

percentual em Nova Itaberaba, com apenas 4,84%. 

A estimativa populacional de idosos de 2009 apresentou três dimensões, 

considerando a base de dados de 2000, do censo demográfico do IBGE: aumento da 

população de idosos em determinados municípios; estabilização da população e retração 

da população, uma vez que estas características são evidentes para o conjunto total da 

população dos municípios contemplados neste PLHIS (esta caracterização também é 

válida para o conjunto de municípios da AMOSC). 

 

7.4.3 Indicadores Sociais 

Na análise das características dos aspectos sociais da região, observaram-se 

variáveis como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em diferentes 

temporalidades. Neste contexto, esta análise observa as características dos indicadores 

sociais, através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, sendo que considera 

em seu método a longevidade, a renda e os níveis de escolarização, ou seja, os níveis de 

alfabetização da população. 

A Tabela 08 apresenta o IDHM9 dos municípios da AMOSC, no período de 1970 até 

2000 (grifados os municípios que fazem parte deste PLHIS). Nesse sentido, destaca-se 

ainda que, embora a fonte dos dados coletados efetuou-se junto ao Sistema Nacional de 

Indicadores Urbanos (SNIU), a base deste sistema é constituída pelos dados oriundos do 

censo realizado pelo IBGE, em diferentes temporalidades (BERNARDY, ZUANAZZI e 

MONTEIRO, 2008). 

No ano de 1970 todos os indicadores de Índices de Desenvolvimento Humano 

(IDH) nos municípios que fazem parte deste PLHIS eram Baixos, exceto o de Pinhalzinho 

e de São Carlos, possivelmente determinados pelos baixos níveis de escolarização e 

renda. Nos anos 80 houve um aumento progressivo em todos os municípios, sendo que 

se posicionaram na faixa Média. 

No ano de 1991, a divulgação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), demonstrou que houve um aumento em todos os municípios, exceto Pinhalzinho 

que apresentou uma ínfima retração (0,733). No ano de 2000, os indicadores de IDHM se 

mostraram favoráveis, uma vez que Cordilheira Alta, nova Erechim, Pinhalzinho, Planalto 

Alegre, Quilombo e São Carlos, já apresentaram o IDHM Alto, ou seja, acima de 0,800, 

                                                           
9 O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) até 1 (desenvolvimento humano total), estando em 
conformidade com o método original, os níveis de desenvolvimento são classificados considerando: de 0,000 
até 0,499 – baixo desenvolvimento humano; entre 0,500 e 0,799 – médio desenvolvimento humano e igual e 
acima de 0,800 – alto desenvolvimento humano (IPEA, PNUD, IBGE e Fundação João Pinheiro, 1998). Estes 
indicadores, igualmente podem ser analisados em: BERNARDY, Rógis Juarez; ZUANAZZI, Jeancarlo; 
MONTEIRO, Ricardo Rodrigues. Território, planejamento e gestão: um estudo do Oeste Catarinense a partir 
da região da AMOSC. Chapecó/FIE: Palotti, 2008. 
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sendo que nesta temporalidade não havia mais indicadores Baixos entre os municípios, o 

que se considera favorável, para o conjunto da região. 

 

TABELA 8: IDHM NOS MUNICÍPIOS DA AMOSC 

Nome Município 
IDH 
1970 

IDH 
1980 

IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

Nível 
2000 

Tx. 1991  
2000 

Águas Chapecó 0,463 0,603 0,672 0,781 Médio 16,22% 

Águas Frias - - 0,688 0,799 Médio 16,13% 

Caxambu Sul 0,448 0,637 0,649 0,738 Médio 13,71% 

Chapecó 0,478 0,733 0,761 0,848 Alto 11,43% 

Cordilheira Alta - - 0,714 0,826 Alto 15,69% 

Coronel Freitas 0,448 0,637 0,710 0,811 Alto 14,23% 

Formosa Sul - - 0,680 0,795 Médio 16,91% 

Guatambu - - 0,649 0,737 Médio 13,56% 

Irati - - 0,666 0,773 Médio 16,07% 

Jardinópolis - - 0,684 0,763 Médio 11,55% 

Nova Erechim 0,497 0,685 0,728 0,810 Alto 11,26% 

Nova Itaberaba - - 0,668 0,759 Médio 13,62% 

Pinhalzinho 0,504 0,751 0,733 0,826 Alto 12,69% 

Planalto Alegre - - 0,691 0,817 Alto 18,23% 

Quilombo 0,447 0,615 0,698 0,802 Alto 14,90% 

Santiago Sul - - 0,680 0,772 Médio 13,53% 

São Carlos 0,507 0,671 0,718 0,811 Alto 12,95% 

Serra Alta - - 0,704 0,810 Alto 15,06% 

Sul Brasil - - 0,672 0,771 Médio 14,73% 

União Oeste - - 0,717 0,806 Alto 12,41% 

MÉDIA 0,474 0,667 0,694 0,793 Médio 14,21% 
Fonte: Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (SNIU), 2006. 

 

A evolução do IDHM de 1991 a 2000 foi expressiva principalmente nos municípios 

de Planalto Alegre (18,23%), de Formosa do Sul, Águas de Chapecó, Águas Frias e Irati 

(na faixa de 16%). O menor percentual de aumento foi de Nova Erechim (11,26%), 

embora já se apresentasse como Alto. Na média geral de todos os municípios da AMOSC, 

em 2000, o IDHM apresentou 0,793, indicador Médio, inclusive no predomínio, com uma 

evolução de 14,21% sobre a data de 1991. 

Na subdivisão dos indicadores sociais do IDHM, salienta-se a longevidade que 

representa a esperança de vida ao nascer ou a expectativa de vida e demonstra o 

número médio de anos que uma pessoa nascida vai viver. Especificamente neste caso, 

foram analisados nos anos de 1991 e 2000, com base nos censos demográficos do IBGE 

e na estimativa de 2009 (preferiu-se a demonstração das idades, pela identificação 

imediata das expectativas de vida, ao invés do índice do IDHM, por questão de 

visualização dos dados), com base na soma do percentual do intervalo da base de dados 
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anterior (2000 a 2009), sendo que este representa apenas um indicador da 

progressividade da longevidade, conforme demonstra a Tabela 09. 

 

TABELA 9: LONGEVIDADE NA AMOSC DE 1991 A 2009 

Nome Município 
Esperança de 

vida ao 
nascer, 1991 

Esperança de 
vida ao 

nascer, 2000 

Aumento 
longevidade 

(anos) 

Esperança de 
vida ao 

nascer, 2009 
(estimativa) 

Águas Chapecó 68,1 72,76 4,66 77,42 

Águas Frias 70,34 72,08 1,74 73,82 

Caxambu Sul 65,51 68,1 2,59 70,69 

Chapecó 72,94 76,29 3,35 79,64 

Cordilheira Alta 72,46 76,29 3,83 80,12 

Coronel Freitas 72,46 76,29 3,83 80,12 

Formosa Sul 72,46 74,77 2,31 77,08 

Guatambu 65,51 70,43 4,92 75,35 

Irati 72,46 76,29 3,83 80,12 

Jardinópolis 68,85 71,5 2,65 74,15 

Nova Erechim 70,34 72,75 2,41 75,16 

Nova Itaberaba 67,38 69,81 2,43 72,24 

Pinhalzinho 70,34 76,29 5,95 82,24 

Planalto Alegre 72,46 77,82 5,36 83,18 

Quilombo 70,94 74,77 3,83 78,6 

Santiago Sul 72,3 74,77 2,47 77,24 

São Carlos 68,85 70,91 2,06 72,97 

Serra Alta 72,46 76,29 3,83 80,12 

Sul Brasil 72,3 74,77 2,47 77,24 

União Oeste 72,46 76,29 3,83 80,12 
Fonte: Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (SNIU), 2006 e IBGE, 1991 a 2000. 

 

O indicador de longevidade, que integra o método do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), sintetiza as condições de saúde e salubridade dos cidadãos de uma determinada 

região, uma vez que, quanto mais óbitos houver nas faixas etárias mais precoces, (por 

exemplo: a mortalidade infantil mensurada até um ou cinco anos de vida), menor será a 

expectativa de vida observada no local. 

No âmbito regional não existe a inserção sistemática de fatores vinculados à 

redução da longevidade, atrelada à violência urbana, especialmente proporcionada por 

problemas sociais e estruturais, de óbitos de trânsito e as atividades insalubres. Desta 

forma, a longevidade nos municípios da região é progressiva, conforme demonstra a 

evolução de 1991 a 2000, onde todos os municípios apresentaram uma ampliação da 

expectativa de vida. 
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Entre os municípios contemplados por este PLHIS, destacam-se Planalto Alegre 

(com 77,82 anos), Cordilheira Alta, Irati e Pinhalzinho, na faixa dos 76 anos, sendo que 

Planalto Alegre, Pinhalzinho e Águas de Chapecó foram os municípios que apresentaram 

maiores evoluções em anos, de 1991 a 2000. Para o ano de 2009, a estimativa de 

longevidade é crescente e passa dos oitenta anos nos municípios supracitados. Os 

indicadores de renda por município da AMOSC, com base no IDHM pode ser verificado na 

Tabela 10. 

 

TABELA 10: IDHM RENDA NA AMOSC DE 1991 A 2000 

Nome Município IDHM Renda 1991 IDHM Renda 2000 

Águas Chapecó 0,550 0,702 

Águas Frias 0,563 0,708 

Caxambu Sul 0,532 0,645 

Chapecó 0,676 0,747 

Cordilheira Alta 0,589 0,734 

Coronel Freitas 0,597 0,690 

Formosa Sul 0,518 0,686 

Guatambu 0,551 0,604 

Irati 0,515 0,628 

Jardinópolis 0,590 0,623 

Nova Erechim 0,628 0,735 

Nova Itaberaba 0,587 0,681 

Pinhalzinho 0,652 0,708 

Planalto Alegre 0,587 0,700 

Quilombo 0,586 0,702 

Santiago Sul 0,547 0,635 

São Carlos 0,619 0,769 

Serra Alta 0,558 0,679 

Sul Brasil 0,519 0,627 

União Oeste 0,601 0,703 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2000. 

 

Em função da dinâmica econômica regional ter uma caracterização centrada em 

um modelo econômico com acentuada dependência em atividades não urbanas, focadas 

no modelo agrofamiliar extrativo, a região deste PLIS possui a formação de renda 

estável, inclusive em processo de retração em função da não agregação de novas 

atividades mais dinâmicas e do esvaziamento de jovens (força de trabalho mais ativa), 

especialmente no espaço rural.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Renda (IDHM_R), do ano de 

1991, era Médio para todos os municípios, sendo que os mais elevados eram de Nova 

Erechim e Pinhalzinho. No ano de 2000, todos os municípios deste PLIS aumentaram 
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seus níveis de renda e se posicionaram como Médio (mais próximos ou em transição para 

o Alto), sendo que se destacaram São Carlos, Nova Erechim e Cordilheira Alta. Na região 

a estabilização de renda não é um condicionante sistemático para a diminuição de 

consumo de alimentos, que refletiria nas condições de longevidade da população (este 

indicador tende a ser progressivo, conforme visto anteriormente). Outro indicador 

utilizado na composição do IDHM_E é o de frequência escolar, também conhecido como a 

escolaridade, conforme a Tabela 11. 

 

TABELA 11: IDHM EDUCAÇÃO NA AMOSC DE 1991 A 2000 

Nome Município 
IDHM Educação 

1991 
IDHM Educação 2000 

Águas Chapecó 0,747 0,845 

Águas Frias 0,746 0,903 

Caxambu Sul 0,741 0,851 

Chapecó 0,807 0,943 

Cordilheira Alta 0,762 0,888 

Coronel Freitas 0,742 0,887 

Formosa Sul 0,732 0,870 

Guatambu 0,720 0,851 

Irati 0,692 0,836 

Jardinópolis 0,731 0,890 

Nova Erechim 0,801 0,898 

Nova Itaberaba 0,712 0,849 

Pinhalzinho 0,791 0,914 

Planalto Alegre 0,695 0,872 

Quilombo 0,743 0,874 

Santiago Sul 0,705 0,850 

São Carlos 0,805 0,900 

Serra Alta 0,764 0,895 

Sul Brasil 0,710 0,856 

União Oeste 0,758 0,861 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2000. 

 

Os índices de educação nos municípios que fazem parte deste PLHIS, integrantes 

da AMOSC, em 1991, eram otimizados e se classificavam como Médio (grande parte dos 

municípios), inclusive dois municípios já se classificavam com índice Alto (Nova Erechim 

e São Carlos). Na série histórica de 2000, houve um expressivo avanço dos níveis de 

educação dos municípios, sendo que todos se posicionaram com nível Alto, inclusive 

acima de 0,900, como Águas Frias, Pinhalzinho e São Carlos (este pode ser um reflexo 

das emancipações, entretanto, a hipótese carece de comprovação). 
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O avanço das políticas públicas vinculadas à educação básica no âmbito dos 

municípios está atrelado às questões legais orçamentárias e aos investimentos em 

logística de transporte em função da nucleação das escolas, visando à erradicação dos 

níveis de analfabetismo na região, especialmente no espaço rural, entretanto, considera-

se um indicador com caracterização quase que essencialmente quantitativo, sendo 

necessários avanços sistemáticos no âmbito qualitativo do ensino. A disposição do 

IDHM_T total dos municípios está disposta na Tabela 12. 

 

TABELA 12: IDHM NA AMOSC EM 2000 

Nome Município 
IDHM 

Longevidade, 
2000 

IDHM 
 Renda 
 2000 

IDHM 
 Educação 

 2000 

Águas Chapecó 0,796 0,702 0,845 

Águas Frias 0,785 0,708 0,903 

Caxambu Sul 0,718 0,645 0,851 

Chapecó 0,855 0,747 0,943 

Cordilheira Alta 0,855 0,734 0,888 

Coronel Freitas 0,855 0,69 0,887 

Formosa Sul 0,830 0,686 0,87 

Guatambu 0,757 0,604 0,851 

Irati 0,855 0,628 0,836 

Jardinópolis 0,775 0,623 0,890 

Nova Erechim 0,796 0,735 0,898 

Nova Itaberaba 0,747 0,681 0,849 

Pinhalzinho 0,855 0,708 0,914 

Planalto Alegre 0,880 0,700 0,872 

Quilombo 0,830 0,702 0,874 

Santiago Sul 0,830 0,635 0,85 

São Carlos 0,765 0,769 0,900 

Serra Alta 0,855 0,679 0,895 

Sul Brasil 0,830 0,627 0,856 

União Oeste 0,855 0,703 0,861 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2000. 

 

Os dados gerais de IDHM dos municípios integrantes deste PLHIS são mais 

otimizados na variável educação quando comparado com a renda, pois em todos os 

municípios são mais elevados. No comparativo da variável da longevidade com a renda, 

igualmente o fenômeno se repete, o que demonstra que na região existe uma 

minimização dos índices de renda quando comparados com os demais índices. 

Nesta análise verifica-se com base em indicadores sociais (escolarização e 

longevidade) e econômicos (renda), as características da sociedade e a formação de 

demandas nas diferentes esferas de políticas públicas, entre os quais de habitação de 
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interesse social, seja a partir das restrições econômicas ao acesso à moradia ou outras 

necessidades que supridas contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população. 
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8 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 

 

No ano de 1896 o topógrafo e agrimensor Felippe Schell Loureiro, enquanto 

inspecionava terras nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná, 

descobriu nas terras do atual município de Águas de Chapecó uma fonte de água 

mineral. Na época da Revolução Federalista, em busca de um local seguro, longe dos 

revolucionários, navegando nas águas do Rio Uruguai, chegaram os primeiros 

colonizadores atraídos pela fauna abundante e pela fonte de águas termais. Ao lugarejo 

deram o nome de Vila Aurora, em homenagem a mãe do descobridor.  

Estes primeiros colonizadores eram descendentes de Italianos, oriundos do Rio 

Grande do Sul, e suas atividades eram voltadas para a agricultura e a criação de animais 

para a subsistência.  

A história do município anda junto com a história das fontes de águas termais. 

Desde o seu descobrimento até a década de 30 a fonte de águas termais era desfrutada 

apenas pela população da região, para consumo. 

Em 1934 a família proprietária aluga a exploração da fonte, então, constrói-se um 

pequeno balneário de madeira, coberto de tábua lascada, com banheiras improvisadas 

feitas de cedro escavado.  

Na década de 40 o pequeno balneário de madeira foi substituído por outro em 

alvenaria. Substituíram-se as banheiras de cedro por banheiras de louça. Nesta época 

inicia-se a construção de hotéis na vila e junto à outra fonte de água mineral fria, onde 

hoje é a comunidade de Águas Frias. O surgimento dos hotéis impulsionou a construção 

do terceiro balneário, no inicio dos anos 50. A família Loureiro construiu um amplo e 

moderno balneário.  

A vila pertencendo ao município de Chapecó, em 1954 elegeu um vereador, 

Fiorelo Guidi, da antiga UDR, que foi o mais votado de seu partido. Em 1959 o mesmo 

partido elege seus representantes na câmara, Arlindo Mohr em 20/12/56, pela Lei 

278/56 a vila torna-se Distrito, que em 20/02/57 o então prefeito de Chapecó, Plinio 

Arlindo de Nes, pelo Decreto 66/57 declara oficialmente criado. No mesmo ano é 

nomeado intendente do Distrito Severiano Rolim de Moura, que mais tarde, em 

10/03/60, passa a intendência a José Tirandelli, que fica no cargo até a criação do 

município, em 1962.  

Nos anos 60 começa decadência do turismo no município. O belo e moderno 

balneário é corroído pelas enchentes e pelo desinteresse da família proprietária. Os 

hotéis não recebem mais um número significativo de hóspedes banhistas. 

Em 20/11/62 através da Resolução 07/62 foi criado o município de Águas de 

Chapecó, que teve sua emancipação político administrativa em 14/12/62 e foi 
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oficialmente instalado em 26/01/63. José Tirondelli assume como primeiro prefeito 

provisório até 25/11/63. A origem do nome deu-se pela existência das fontes de água 

mineral e por margear o Rio Chapecó, além de pertencer até então ao município do 

mesmo nome.  

Em 15/11/63 Águas de Chapecó elegeu seu primeiro prefeito, o professor José 

Merísio pelo PSD, permanecendo no cargo de 25/11/63 até 05/02/69. Em 1963 foi eleita 

também a primeira Câmara Municipal de vereadores. Em meados de 65 constrói-se o 

quarto balneário, mais simples, no local onde estavam construídos os anteriores. 

Com a lei complementar nº01 de 19/06/68 do Governo do Estado, que considera 

Estâncias Hidrominerais os municípios que possuíam fontes naturais de água dotada de 

alta qualidade terapêutica, a partir de 1969 os prefeitos passam a ser nomeados pelo 

Governo do Estado. Assim assume o comando do Executivo Municipal Paulo Reschke, do 

PSD (05/02/69 a 17/02/72), seguido por Arlindo Mohr, da ARENA (17/02/72 a 01/02/77) 

e Claudino Antoninho Roman, ARENA (01/02/77 a 01/02/83).  

A maior decadência do turismo foi na década de setenta. Apenas dois hotéis 

continuaram em funcionamento e com pouco fluxo de turistas. Em maio de 1978 formou-

se uma Sociedade de Economia Mista que adquiriu o patrimônio que até então era da 

família Loureiro, é então que surge a Hidroeste.  

O turismo começa a reascender com a estruturação do novo balneário. Mas foi em 

meados da década de 80 que houve um rápido crescimento de turistas.  

Com a volta das eleições diretas no município é eleito Pedro Agilar Giongo pelo 

PMDB (01/02/83 a 01/01/89) em seguida Adilson Zeni, pelo PMDB (01/01/89 a 

01/01/93) Celso Luiz Hermes, pelo PPB (01/01/93 a 01/01/97) Adilson Zeni, pelo PMDB 

(01/01/97 a 01/01/2001) Moacir Dalla Rosa pela coligação PFL, PPB, PT, PDT e PPS 

(01/01/2001 a 01/01/2005), Moacir Dalla Rosa pela coligação PFL e PP (01/01/2005 a 

01/01/2009) e Adilson Zeni, pelo PMDB (01/01/2010 a 01/01/2013)             

Nos anos 90 o turismo mostra-se como uma alternativa viável e ressurgem os 

hotéis e constrói-se cabanas, criando espaços para melhor acomodar o turista. Em 16 de 

fevereiro a Prefeitura Municipal recebe por doação as ações da Hidroeste pertencentes ao 

Governo do Estado, desta forma passa a ser o Município detentor majoritário das ações.  

 

 

8.1 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

Assim como muitos dos municípios da região oeste de Santa Catarina, Águas de 

Chapecó pode ser considerado um município basicamente agrícola. Dentre as principais 

culturas destacamos o fumo, o feijão e o milho.  
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A população da área urbana constitui-se de assalariados que trabalham nas 

pequenas indústrias, funcionários públicos, diaristas e comerciantes de pequeno porte. 

Fazendo com que alguns moradores se deslocam diariamente ao município vizinho para 

trabalhar em frigoríficos, no qual o município disponibiliza transporte diariamente.  

Segundo IBGE (2006), na área rural do município existem 803 estabelecimentos 

agropecuários totalizando 11.101 hectares de terra. Já no meio urbano, de acordo com 

IBGE (2008), o comércio local possui 189 unidades comerciais empregando um total de 

3.711 pessoas.  

Nos últimos anos, percebe-se uma tendência da migração de famílias da zona 

rural, para as zonas urbanas. Esta desmotivação, ocasionada muitas vezes por falta de 

incentivos e de uma política voltada a manter as famílias das pequenas propriedades no 

campo, leva principalmente os jovens a se iludirem que nas cidades poderão ter uma 

vida melhor (o que pode acontecer em alguns casos), mas, geralmente se deparam com 

outra situação. A dificuldade para conseguir emprego, faz com que muitos procurem 

outros municípios para trabalhar. Este pode ser considerado um dos grandes agravantes 

da situação social do município. 

No entanto, convém salientar que o turismo movimenta a economia local em 

período de veraneio, pois além da área de camping e piscinas, tem também o Carnaval 

Regional que acontece todos os anos trazendo ao município mais de 20 mil pessoas à 

festa. 

O Carnaval é uma fonte de renda para o comércio local muito positiva, pois 

movimenta significativamente a economia do município. Contudo, o grande número de 

pessoas que visitam o nosso município oferece risco de drogadição e prostituição à 

população que freqüenta as festas e também aos que residem no município. A segurança 

é qualificada e garante atendimento aos que precisam. 

 

 

8.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

O município de Águas de Chapecó possui uma área de extensão de 

aproximadamente 139 km², está localizado na região Oeste do Estado de Santa Catarina, 

a uma Altitude de 291 m, Latitude de 27º04'01'' e uma Longitude de 52º 59' 01''.  

Em sua topografia, o relevo apresenta-se de forma ondulada de porte montanhoso 

com solo tipo Brunizen litórico ciríaco charrua, bom para a prática da agricultura. A 

vegetação apresenta Mata das Araucárias bastante reduzida dando lugar à agricultura e a 

pecuária. 
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O município de Águas de Chapecó é banhado pelos rios Chapecó e Uruguai e pelos 

lajeados Itacorubá, Campos, Guidi, Bonito, Sobradinho, Maidana, Gramados, Taquarinha. 

Quarta Secção e Nossa Senhora das Graças. 

O município de Águas de Chapecó está situado com as seguintes confrontações: 

• Norte: Nova Erechim e Saudades; 

• Sul: Rio Uruguai; 

• Leste: Caxambu do Sul; 

• Oeste: São Carlos. 

 

Principais Distâncias: 

 

Florianópolis/SC 591Km 

Porto Alegre/SC 495Km 

Curitiba/PR 521Km 

São Paulo/SP 925Km 

Brasília/DF 1759Km 

 

A divisão territorial está composta da seguinte maneira:  

 

Bairros: Bom Pastor, Novo Horizonte, Nossa Senhora Aparecida e São Cristovão; 

Comunidades: Linha Nossa Senhora das Graças, Linha Saltinho do Uruguai, Quarta 

Secção, Três Barras, Aguinhas Frias, Linha Gavião, Maidana, Barra do Taquarinha, 

Cascatinha, Porto Ferreira, Lageado Bonito, Gramados, Santa Terezinha, Linha Alves, 

Sobradinho e Pegoraro. 

 

 

8.3 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

  

A estimativa da população do município segundo estatística do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE em 2009, era de 6.354 habitantes. Dentre estes, 4.022 

eram eleitores. (IBGE, 2006).  

As poucas oportunidades de trabalho fizeram com que muitas famílias deixassem 

a cidade buscando melhores condições de vida em outras regiões. Porém, com o inicio da 

construção da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, houve um aumento da população, mas 

não foi computado na contagem populacional do IBGE em 2008.   

No entanto, ao ser analisada a demanda dos serviços socioassistenciais, 

constatou-se que, o aumento da população foi inferior ao real de habitantes no município 

fazendo uso dos serviços de saúde, assistência social e educação. 
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De acordo com o Cadastro Geral do Setor de Assistência Social (Junho/08) do 

município, houve um aumento de 203% nos atendimentos de 2006 para 2007 e de 

61,47% dos atendimentos de 2007, até junho/08. 

 

 

8.4 SANEAMENTO BÁSICO 

 

O abastecimento público de água no perímetro urbano do município encontra-se 

sob responsabilidade da CASAN, que abastece a região central do município utilizando-se 

das águas do rio Chapecó. Na zona rural prevalece a solução de abastecimento individual 

(poço).  

Não existe no município rede de esgoto. Atualmente, está se implantando o 

sistema de fossas sépticas, o qual é supervisionado pela Prefeitura Municipal, e visa 

atender todas as residências.  

O lixo é coletado em toda a cidade, na área rural o lixo tóxico é recolhido e o lixo 

comum é queimado ou enterrado. 
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MAPA 5: MAPA DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ 

 
Fonte: ESTATCART, 2004 e IBGE, 2000. 
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8.5 ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2009, o 

município disponibilizou 910 matrículas no Ensino Fundamental, sendo 724 na rede 

estadual e 186 na rede municipal. Já no Ensino médio o número de matrículas foi de 227, 

todas na rede estadual de ensino. Na pré-escola, o número foi de 242 matrículas, todas 

na rede municipal de ensino. Para o atendimento destas, o município conta com um 

corpo docente de 77 professores, divididos em escolas estaduais e municipais. 

Águas de Chapecó possui também a disposição da população a Biblioteca Pública, 

que auxilia na obtenção de conhecimentos a todos os munícipes. 

Em relação ao atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

este é realizado via convênio com o município de São Carlos. Aos alunos que tem 

dificuldade de locomoção, recebem atendimento domiciliar. O atendimento as pessoas 

com deficiência é desenvolvido por equipe multiprofissional, psicólogo, pedagogos, 

fonoaudiólogo, assistente social e fisioterapeuta. Além do convênio com a APAE, o 

município mantém convênio para atender os alunos do NAES – Núcleo Avançado de 

Ensino Supletivo. 

A uma estimativa que 5% da população está cursando o ensino superior, em 

razão do município não dispor de campos, estes acabam freqüentando Universidades em 

outras cidades do Estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Com relação à educação, várias são as ações desenvolvidas para diminuir o índice 

de analfabetismo no município. A taxa de alfabetização do município mostra um total de 

85,70% dos habitantes de Águas de Chapecó são alfabetizados, totalizando 14,3% da 

população como analfabeta. A Secretaria de Educação intervém com o Programa de 

Educação de Jovens e Adultos que atende a população interessada em alfabetizar-se.  

O município conta também com a casa familiar rural, que atende os filhos de 

agricultores com mais de 14 anos e no mínimo com 4 ª série, ministrando os conteúdos 

de 5 ª a 8 ª série em regime de alternância. A Casa Familiar Rural atende 18  alunos 

divididos em 02 turmas e os alunos conseguem relacionar a teoria apreendida em sala de 

aula com a prática nas propriedades rurais de suas famílias. Essa metodologia de ensino 

é uma extensão do conhecimento as famílias através de visitas realizadas pelos 

monitores. 
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8.6 CULTURA, ESPORTE E LAZER  

 

Um dos principais atrativos do município é o Carnaval Regional de Águas de 

Chapecó, que atraí pessoas de vários lugares, durante os quatro dias de festa. 

Considerado um dos melhores carnavais de toda a região Oeste de Santa Catarina, com 

várias apresentações e atrações, realizado próximo a entrada da HIDROESTE.  

Além do Carnaval, no primeiro sábado de janeiro é realizado no município o 

tradicional Baile do Chopp, com participação de bandas típicas alemãs, realizado no 

Ginásio de Esportes Municipal. 

A grande atração do município é a Hidroeste abastecida com águas minerais 

vindas de um poço artesiano. A água é recomendada, entre outras coisas, para o 

tratamento de reumatismo, úlcera e cálculo renal.  

Dentro do complexo, de 40000 m², são oferecidas para diversão e descanso aos 

turistas duas piscinas: uma semi-olímpica e outra, coberta, de 150 m². Para as crianças, 

três módulos, com profundidade de 70 cm cada, equipados com 6 chuveirinhos. O parque 

ainda oferece 36 banheiras, algumas com hidromassagem. 

 A área para camping, rodeada pelas verdes colinas da região, tem capacidade 

para abrigar 500 barracas. Possui, ainda, espaço para festas, churrasqueiras cobertas e 

estacionamento. 

Situado no centro do município, o complexo foi construído às margens do Rio 

Chapecó. No rio é possível pescar, passear de barco e andar de Jet Ski. A Hidroeste está 

aberta durante o verão e no inverno disponibiliza somente banhos de banheira. 
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9 CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

 

9.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTADUAL 

  

No âmbito estadual, as questões relacionadas a política habitacional estão ligadas 

a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, que tem como função 

planejar e normatizar políticas públicas de direitos sociais e do mundo do trabalho na 

perspectiva do desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado de Santa 

Catarina, socialmente útil e humano, cujo foco prioritário é o cidadão catarinense e suas 

famílias.10 

A SST/SC está estruturada em diretorias sendo elas: Diretoria de Assistência 

Social – DIAS, Diretoria de Trabalho e Emprego – DTE e a  Diretoria de Habitação – DIHA 

ramificada em uma Gerência de Política Habitacional – GEHAB, tem como finalidade 

central formular a política habitacional no Estado de Santa Catarina, acompanhando e 

supervisionando programas, projetos e ações na área habitacional, promovendo 

integração das ações executadas na COHAB/SC com a SST e demais órgãos envolvidos.11 

A situação habitacional do estado de Santa Catarina é analisada pela coordenação 

de estudos da secretaria visando conhecer as aspirações e necessidades regionais e 

municipais concernentes à área habitacional, coordenando a concepção de normas e 

instruções, objetivando a elaboração de projetos técnicos, de pesquisa, de 

desenvolvimento e de apoio do setor habitacional. Por ultimo, articular e acompanhar, na 

Secretaria e em outros órgãos, ações que visem à captação de recursos financeiros e 

humanos internos e externos ao Estado, para o desenvolvimento de programas 

habitacionais e pesquisas tecnológicas inerente ao setor. 

Em 12 de julho de 1965 foi instituída de pela Lei Estadual nº 3.69812 uma 

Sociedade de Economia Mista constituída na forma do Decreto Lei nº 4.032, de 15 de 

abril de 1966 a COHAB/SC – Companhia de Habitação de Santa Catarina que é regida por 

estatuto próprio e pela lei das S.A e atualmente é integrante do Sistema Financeiro da 

Habitação. 

A Cohab/SC foi criada com a finalidade de atuar em todos os municípios de Santa 

Catarina e é um órgão vinculado a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e 

Habitação e destina-se ao atendimento da população de mais baixa renda, através  da 

produção e comercialização de casas populares. Ao longo de sua existência, a 

                                                           
10 Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação. http://www.sst.sc.gov.br/ acessado em 
18/09/2010. 
11 SST/SC http://www.sst.sc.gov.br/modules/tinyd3/index.php?id=2 acessado em 18/09/2010. 
12 Retirado do site  http://www.cohab.sc.gov.br acessado em 20/09/2010. 
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COHAB/SC, órgão executor do governo de estado, tornou possível a mais de 50.000 

famílias a realização do sonho da casa própria, através de ações voltadas à: construção 

de conjuntos habitacionais, financiamento de unidades isoladas  urbanas e rurais,  lotes 

urbanizados, urbanização de  favelas, mutirão habitacional, recuperação e  reconstrução 

de habitações (Programa Especial de Reconstrução - Enchentes de 1984/1985), melhoria 

de habitações, regularização fundiária de aglomerados de Sub-Habitações e Unidades 

Sanitárias13. 

A SST/SC considera a Cohab/SC como um órgão ligado diretamente ao gabinete 

do secretário devido a relevância do órgão para a secretaria no que tange a  política 

habitacional do estado. A atuação da Cohab/SC desde sua criação já realizados. Segundo 

os dados da Cohab/SC muitas foram as ações e investimentos na área habitacional 

desenvolvidos em Santa Catarina em parceria com municípios e mutuários. A Cohab/SC 

no período entre 1967 e 2006 produziu 59.446 unidades habitacionais, conforme 

identificado na tabela a seguir. 

 

TABELA 13: PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIDADES PRODUZIDAS PELA COHAB/SC - 

PERÍODO 1967/2006 

Nº 
Programas Recursos Nº Unidades 

01 Conjuntos Habitacionais FGTS(BNH/CEF) 
Governo do Estado 

31.337 

02 Mutirão Habitacional 
Reconstrução (1984/1985) 

BHN/Sudesul/Ladesc/Cohab/SC 3.808 

03 Mutirão Habitacional Sehac/Cohab/SC  
Prefeituras Municipais 

4.860 

04 Unidades Isoladas BNH e CEF 3.418 
05 Contratos Prefeituras 

(1999/2002) 
Fehap 4038 

06 Contratos Individuais Fehap/Cohab/SC 595 
07 Unidades Isoladas Trava-

blocos 
Governo do Estado 1180 

08 Moradias populares Governo do Estado 1916 
09 Regularização sub-habitações Governo do Estado 1484 
10 Pró Moradia FGTS, CEF, Prefeituras Municipais e 

Governo do Estado 
1285 

11 Habitar Brasil (1996/1998) MPO, CEF, FGTS, Prefeituras Municipais 
e Governo do Estado 

3328 

12 Programa Nova Casa CEF, Cohab 2130 
13 Kit Casa de Madeira CEF/Cohab, Ministerio Público Estadual, 

Policia Ambiental e outros 
67 

TOTAL 59.446 
Fonte: Cohab/SC. APL/Dezembro/2006 

 

Como já referenciamos anteriormente a Cohab/SC é responsável pela execução da 

política habitacional em Santa Catarina e para isso conta com uma estrutura 

administrativa composta pela Diretoria Executiva, a Presidência - que conta com o 

                                                           
13  Retirado do site  http://www.cohab.sc.gov.br/quemsomos/frsomos.htm  acessado em 18/09/2010. 
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Gabinete da Presidência, as assessorias Especial, Comunicação Social, de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, a Administrativa, a Auditoria Interna e a Consultoria Jurídica; a 

Diretoria Técnica – composta pelas gerências de Projeto e Obras, e a de 

Desenvolvimento Urbano e Apoio Técnico; Diretoria de Operações – formada pelas 

gerências de Contratação de Financiamentos Habitacionais e de Operações; Diretoria 

Administrativa Financeira – constituída pelas gerências de Informática, de Administração, 

Financeira e de Análise e Recuperação de Créditos; e pelos Escritórios Regionais de 

Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages, Rio do Sul e Videira.14  

Em 25 de agosto de 2008 foi sancionada a Lei Complementar nº 422 que tem 

como objetivo dar suporte às políticas públicas habitacionais e de redução do déficit 

habitacional catarinense. Através desta lei foi instituído o Programa de Habitação Popular 

Nova Casa e criado o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina, 

garantindo uma fonte de recursos permanente com dotação orçamentária própria para a 

habitação de interesse social no Estado, com a COHAB/SC sendo o agente operador e 

financeiro do Fundo15. 

O Programa objetiva atender as famílias com renda de até doze salários mínimos 

mensais, com prioridade para as de rendimento máximo de três salários mínimos 

mensais, com ações de construção, aquisição, ampliação, reforma, recuperação, locação 

social e arrendamento de unidades habitacionais isoladas ou de conjuntos habitacionais 

em áreas urbanas e rurais; obras de infraestrutura e equipamentos comunitários, 

associados à melhoria das condições de habitabilidade na área rural e urbana; aquisição 

de terrenos destinados à construção de moradias; produção de lotes urbanizados para 

fins habitacionais; urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; aquisição de materiais 

para construção, ampliação e reforma de moradias; pesquisa, estudos e elaboração de  

projetos habitacionais. 

De acordo com a legislação vigente que dispõe sobre o Fundo Estadual de 

Habitação o estado de Santa Catarina vem buscando equacionar o déficit habitacional, 

porém os desafios são grandes e a dificuldade atingir de forma mais ágil os municípios é 

presente principalmente devido a morosidade da instituição e também a dificuldade de 

enquadramento das famílias por problemas na documentação e outros. 

 

 

 

 

                                                           
14 Retirado do site  http://www.cohab.sc.gov.br acessado em 20/09/2010. 
15 DOE de Santa Catarina no http://200.19.215.13/legtrib_internet/html/Leis/2008/Lc_08_422.htm acessado 
em 18/09/2010. 
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9.2 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

As ações que fomentam a Habitação de Interesse Social são uma responsabilidade 

do município. Cabe ao Departamento responsável a âmbito municipal criar e aplicar 

políticas habitacionais, garantir efetivamente o equilíbrio do déficit habitacional 

atendendo famílias carentes de baixa renda, visando a melhoria da qualidade de vida 

através da moradia digna seguindo os princípios estabelecidos em lei, com ética e 

respeito à sociedade.  

É possível afirmar que quando o quadro institucional que atua na política 

habitacional nos municípios oferece a multidisciplinadade verifica-se que a intervenção 

nos programas habitacionais torna-se mais eficaz. Garantir essa multidisciplinaridade na 

atuação no setor habitacional é fundamental, uma vez que, as ações na política 

habitacional estão intimamente ligadas às políticas de saúde, educação e assistência 

social. 

De acordo com AZEREDO (2007), o “conhecimento das condições do meio 

pertinente à saúde, como saneamento e moradia, são essenciais no estabelecimento de 

medidas de promoção da qualidade de vida do indivíduo, famílias e comunidades”.  

De acordo com a Organização Pan-americana de Saúde16, o conceito de saúde 

entendido como resultado do estilo de vida, condições biológicas e acesso aos bens e 

serviços, diretamente relacionado aos determinantes de saúde de uma comunidade, 

transcende as concepções que tendem a reduzir os problemas sanitários ao âmbito das 

doenças e dos serviços de saúde hospitalocêntricos, destacando-se os aspectos da 

promoção e prevenção17. Neste sentido, o reconhecimento da gama de fatores que 

influenciam a saúde vem evoluindo desde os antigos conhecimentos de saneamento 

básico, dirigido à prevenção e controle dos riscos biológicos, à situação atual onde se 

reconhece a necessidade de uma estratégia que incorpore, além daqueles riscos, fatores 

químicos, psicossociais, físicos e sindrômicos presentes na habitação e peridomicílio. 

É notória a necessidade de compreender que para o “conceito de habitação 

saudável, a habitação é considerada como um agente da saúde de seus moradores e 

relaciona-se com o território geográfico e social onde se assenta, os materiais usados 

para sua construção, a segurança e qualidade dos elementos combinados, o processo 

construtivo, a composição espacial, a qualidade dos acabamentos, o contexto global do 

entorno (comunicações, energia, vizinhança) e a educação em saúde e ambiente de seus 

                                                           
16 1. Organização Pan-americana de Saúde. Desempenho em Equipes de Saúde – Manual. Rio de Janeiro: 
Ministério da Saúde; 2001.         
17 Retirado do site http://www.scielosp.org/scielo.php do texto de AZEREDO, Catarina: Avaliação das 
condições de habitação e Saneamento: importância da visita domiciliar no contexto do Programa 
Saúde da Família. Rio de Janeiro: junho, 2007. 
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moradores sobre estilos e condições de vida saudável”18. Do ponto de vista do ambiente 

como determinante da saúde, a habitação se constitui em um espaço de construção e 

desenvolvimento da saúde da família19. 

Ao referenciar a multidisciplinaridade é indispensável pensar nas profissões que 

possuem ligação direta nos programas habitacionais como: arquitetura e urbanismo, 

engenharia civil, serviço social, pedagogia, psicologia, enfermagem, dentre outras. Atuar 

de forma multidisciplinar possibilita uma intervenção mais consciente e planejada, 

certamente com mais qualidade e efetividade na ação. Entende-se que somente o espaço 

físico da moradia não é suficiente para que a família tenha uma melhor qualidade de 

vida. São necessárias ações que busquem a autonomia e que os profissionais contribuam 

no empoderamento20 das famílias. 

Sendo a habitação uma “questão social” ela se desenvolve no novo espaço 

público21, denominado público não estatal, onde irão situar-se conselhos, fóruns, redes e 

articulações entre a sociedade civil e representantes do poder público para a gestão de 

parcelas da coisa pública que dizem respeito ao atendimento das demandas sociais. 

Assim sendo, os municípios também contam com a Lei de criação do Conselho 

Gestor e Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social tendo como objetivo o 

desenvolvimento da política habitacional municipal, adequando-a às  necessidades da 

população, visando implantar programas habitacionais para equacionar o déficit 

habitacional, com o atendimento prioritário das famílias de menor poder aquisitivo.  

O conselho é entendido como um canal que favorece o diálogo e a cooperação no 

processo político. É ainda um canal de reivindicação; de atendimento das mais variadas 

necessidades culturais e políticas. É por fim, uma forma de fortalecimento e expansão da 

cidadania. (PESSANHA, CAMPAGNAC e MATOS, 2006; LUBAMBO & COUTINHO, 2004). 

Pessanha, Campagnac e Matos definem os conselhos gestores como: 

 

(...) instâncias institucionais formais permanentes, criadas por lei com 
competências claras, sendo espaços efetivos de decisão acerca de 
determinada política pública. Suas decisões tratam da gestão de bens 

                                                           
18 Retirado dos textos  Projeto de Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde: experiências e desafios 
da atenção básica e saúde familiar: caso Brasil. Ministério da Saúde/Organização Pan-americana da Saúde 
(OPAS/OMS). Brasília: MS; 2004.  Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde. In: Mendes EV: 
Uma agenda para a saúde. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec; 1998. p.233-297. 
19  Cohen SM, Cynamon SE, Kligerman DC, Assumpção RF. Habitação Saudável no Programa Saúde da Família 
(PSF): uma estratégia para as políticas públicas de saúde e ambiente. Rev C S Col 2004; 9(3): 807-813.          
20 O significado da categoria “empowerment” ou empoderamento como tem sido traduzida no Brasil, não tem 
um caráter universal. Tanto poderá estar referindo-se ao processo de mobilizações e práticas destinadas a 
promover e impulsionar grupos e comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora gradual e 
progressiva de suas vidas (material e como seres humanos dotados de uma visão crítica da realidade social); 
como poderá  referir-se a ações destinadas a promover simplesmente a pura integração dos excluídos, carentes 
e demandatários  de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção pessoal etc., em sistemas 
precários, que não contribuem para organizá-los – porque os atendem individualmente, numa ciranda 
interminável de projetos de ações sociais assistenciais. Gohn, 2004. 
21  Retirado do texto de Maria da Glória Gohn. Empoderamento e participação da comunidade em políticas 
sociais. Saúde e Sociedade v.13, n.2, p.20-31, maio-ago 2004. 
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públicos, do estabelecimento de diretrizes e estratégias de ação, das 
definições de prioridades, da regulação e da normatização das ações de 
determinada área de política pública e do controle público sobre o Estado. 
(PESSANHA, CAMPAGNAC e MATOS, 2006). 

 

Com o processo de descentralização administrativa iniciado com a Constituição de 

1988, os municípios brasileiros receberam maiores responsabilidades e maior  autonomia 

na provisão de bens e serviços públicos (LUBAMBO & COUTINHO, 2004). 

Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC, 2001)22 permitem 

constatar que em 2001 nos 5.560 municípios brasileiros havia um total de 32.430 

conselhos de políticas setoriais instalados. A pesquisa investigou as seguintes questões 

relativas à caracterização dos conselhos: a existência, o seu efetivo funcionamento, a 

paridade entre representação social e governamental e a existência de fundo especial no 

respectivo setor.  

Os conselhos de habitação, por exemplo, estavam presentes em cerca de 11% 

dos municípios. Isso significa que dos 5.560 municípios brasileiros o conselho de 

habitação está instalado em aproximadamente 611 destes. O que sem dúvida é pouco se 

comparado com o conselho de saúde que está presente em 97% , ou seja, em 5.393 dos 

municípios. Em decorrência desse fato, o conselho de saúde é classificado como um 

conselho com um alto grau de institucionalização, enquanto que o conselho de habitação 

como um conselho com nível médio de institucionalização23. A pressão legal em favor da 

existência do conselho para o repasse de recursos e a universalização de uma política 

setorial na habitação é fator que favorece a difusão de conselhos e atualmente esse dado 

já tem níveis mais altos. Diante dos desafios atuais relacionados ao funcionamento dos 

conselhos percebemos que ações e programas no setor habitacional acontecem nos 

municípios com discussão nos conselhos de habitação.   

Porém, o maior desafio está justamente em garantir que o conselho seja um canal 

de participação da sociedade civil e que tenha a representação dos usuários das políticas 

públicas, para que seja de fato um conselho atuante e garantidor dos direitos sociais.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 Retirado no site do IBGE http://www.ibge.gov.br retirado em 20/09/2010. 
23 Retirado da página http://www.sociologia.ufsc.br/npms/patricia_gomes_macedo.pdf acessado em 
20/09/2010.  
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10 MARCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS 

 

A Administração Pública, com o transcorrer do tempo, vivencia inúmeras 

transformações no que tange as suas ações e os problemas enfrentados no dia a dia. No 

presente estudo, serão observadas as questões relacionadas ao crescimento populacional 

desordenado das cidades, fato esse de grande alcance na atualidade, frente ás 

implicações legais e administrativas dessa situação decorrentes. 

É de fácil verificação que a população cresce em ritmo acelerado, enquanto a 

Infraestrutura da maioria dos municípios peca pela omissão de seus governantes. 

Problemas como: violência, moradias precárias, educação de baixa qualidade e condições 

mínimas de saúde, são cada vez mais comuns nos mais diversos lugares do mundo. 

Um dos principais, senão o maior dos desafios dos centros urbanos é o 

crescimento desordenado, pois a falta de Infraestrutura compromete a qualidade de vida 

das pessoas e a prestação de serviços básicos: água, luz, transporte, saúde. Na cidade 

de ÁGUAS DE CHAPECÓ - (SC) a situação apurada não é muito diferente. Diante desse 

problema e da necessidade iminente de se implementar especialmente, políticas de 

desenvolvimento habitacional sustentável, é que a política urbanística tem ficado 

bastante em evidência. Por sua vez, o Governo Federal aloca anualmente, consideráveis 

somas em investimentos dessa natureza, priorizando o atendimento aos municípios que 

já possuem regulamentação legal pertinente  

A migração da população rural para os centros urbanos, também acarreta 

problemas cada vez mais graves, como: o esvaziamento dos pólos rurais, a superlotação 

das cidades e a expansão das moradias informais nas cidades. 

No presente estudo, serão abordados os principais aspectos administrativos, os pontos 

críticos do problema e as soluções e diplomas legais apontados pela Administração 

Pública e diversos especialistas, para que tal problema seja sanado ou ao menos 

minimizado. 

O estudo dos marcos regulatórios e legais que regem a demanda habitacional no 

município de ÁGUAS DE CHAPECÓ - (SC) faz-se imprescindível para a preparação do 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Primeiro, porque, ao tempo em que 

se fará o levantamento dos dados atinentes à realidade social, econômica e habitacional 

do Município, em paralelo, o estudo da legislação que trata, de maneira direta ou indireta 

do assunto é mister para a adequação dessa legislação, ás reais condições do município. 

Somente após esse estudo, é que será possível definir acerca da necessidade ou não, de 

se promover adequações ou alterações na legislação municipal. 

Neste aspecto, passaremos a elencar e discorrer acerca da legislação que delineou 

a Política Nacional de Habitação, a Política Estadual de Habitação, e, finalmente, a 
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legislação municipal de ÁGUAS DE CHAPECÓ - (SC) relacionada ao assunto, oferecendo 

as propostas de alterações que julgamos hábeis e necessárias a dar forma e efetividade 

ao Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

A nova ordem legal urbana que se institucionalizou no Brasil a partir da 

Constituição Brasileira de 1988, na esfera federal conta em especial com as seguintes 

legislações: lei federal de desenvolvimento urbano – Estatuto da Cidade (Lei n°. 

10.257/2001), lei de parcelamento do solo urbano (Lei n° 6766/79), Lei sobre o sistema 

nacional de habitação de interesse social (Lei n° 11.124/2005), Lei sobre o Patrimônio da 

União que disciplina as formas de uso das terras urbanas e rurais da União (Lei n° 

9.636/98), Lei que dispõe sobre o plano nacional de gerenciamento costeiro (Lei n° 

7.661/88). Algumas normas específicas contidas na lei sobre o sistema nacional de 

recursos hídricos (Lei n° 9.433/97), nos códigos civil, florestal e tributário e na lei de 

registros públicos também devem ser consideradas para a compreensão da nova ordem 

legal urbana. 

Nos Municípios as leis orgânicas, os planos diretores e as demais legislações 

urbanísticas, ambientais e leis específicas que versem sobre o ordenamento de uso e 

ocupação e organização política e administrativa de seus territórios também passam a 

integrar a nova ordem legal urbana brasileira. 

De pronto, convém falar, que no plano Federal, surgiu como principal instrumento 

o Estatuto da Cidade, que, em 2001 foi aprovado e transformado na Lei nº. 10.257/2001. 

Ele não apenas fixa instrumentos para uma reforma urbana, mas também incentiva a 

participação popular para auxiliar a Administração Publica no desenvolvimento urbano 

das cidades. 

Cediço, que no âmbito da distribuição de competências constitucionais em matéria 

urbanística, a união pode instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos (art. 21, XX) dispositivo este que 

possui como corolário o art. 182, onde a "política urbana, executada pelo poder público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por finalidade, ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes". Depreende-se da interpretação desses dispositivos que eles estão integrados 

e em conformidade com corpo do texto do estatuto da cidade, vide a sua ementa "Lei 

10.257, de 10 de julho de 2001 – regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências". Como 

se pode observar o Estatuto da Cidade não foi modelado para ser uma norma geral de 

direito urbanístico, a despeito que materialmente possa assim ser entendido, entretanto, 

não podemos interpretar a norma jurídica de forma unilateral e sim conjugando os dois 

aspectos, o material e o formal. 
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Sabido também, que jamais houve em nosso país, uma preocupação séria com o 

planejamento referente ao crescimento da população urbana, o êxodo rural veio sem 

aviso prévio, e causou grandes transtornos à nossa sociedade. O estatuto da cidade veio 

regular de maneira geral a organização da estrutura municipal, forçando aos 

administradores prover um planejamento do desenvolvimento social, sempre com fulcro 

e finalidade no bom desenvolvimento social, e uso da propriedade em prol da 

coletividade. Estabelecendo diretrizes e limitações e definindo a função social da 

propriedade urbana. 

A política urbana a partir do Estatuto das Cidades, passou a ter como principal 

característica, o seu objetivo de assegurar o bom uso da propriedade e sua consonância 

com o interesse social. Para isto, suas diretrizes estão estabelecidas no artigo segundo 

da precitada norma, onde se destacam: a garantia do direito a cidade sustentável, onde 

haja bom uso do solo e do espaço disponível; participação conjunta da iniciativa privada 

quando for de interesse social, transporte e serviços públicos adequados, uso de bens 

imóveis compatíveis com a finalidade do local ou bairro onde se encontram, coibindo 

então o uso anormal da propriedade, combate à poluição e deterioração de áreas 

urbanizadas, entre outros. 

A implementação prática dessas ações pode ser feita através de um grande rol de 

instrumentos possíveis, todos elencados no artigo 4º. do Estatuto da Cidade, dentre os 

quais se destacam: a elaboração do plano diretor, o plano plurianual de investimentos, a 

gestão orçamentária participativa e os denominados planos de desenvolvimentos 

econômico e social.  

Importa também destacar, as outras medidas administrativas, dos quais pode se 

valer o Estado, para concretizar os objetivos da Lei, qual seja o instituto da 

desapropriação, limitações administrativas, tombamento de imóveis, edificação e uso 

compulsórios, além da usucapião, direito a preempção e outorga onerosa do direito de 

construir e, em especial para o presente estudo, a delimitação de áreas especiais de 

interesse social. 

Nesse diapasão, passaremos a elencar os instrumentos jurídicos que dão suporte 

às políticas de habitação em nível Federal, Estadual e Municipal, discorrendo brevemente 

acerca da legislação Federal e Estadual, e nos atendo com maios afinco, ao que sugere a 

legislação do município de ÁGUAS DE CHAPECÓ - (SC) pertinente ao assunto. 
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10.1 DA POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL BREVES 

APONTAMENTOS ACERCA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

 

A demanda habitacional é assunto inseparável de outros direitos sociais 

garantidos no ordenamento jurídico brasileiro e é especialmente citada na Constituição 

Federal de 1988 como sendo de alçada comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, senão vejamos: 

 
CRFB/88 
(...) 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico; 

 

No plano Federal, o sistema de Habitação de Interesse Social inclui a criação do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), aprovado pela Lei no 11.124, 

de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e cria o FNHIS. Com a implementação desse fundo, estados e 

municípios devem se incorporar ao sistema para ampliar o esforço de dar uma resposta 

de maior vulto ao problema da habitação. 

A eficácia da proposta da nova política habitacional depende do comportamento 

do mercado e da persistência do Governo Federal na regulação do mercado privado para 

induzi-lo a ampliar o acesso à classe média e da canalização dos recursos públicos para a 

habitação de interesse social. 

 

Da legislação citada, temos: 
Lei nº. 11.124/2005: 
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 
(...) 
Art. 2o Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
– SNHIS, com o objetivo de: 
 
I – viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra 
urbanizada e à habitação digna e sustentável; 
II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 
promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de 
menor renda; e 
III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das 
instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação. 
Art. 3o O SNHIS centralizará todos os programas e projetos destinados à 
habitação de interesse social, observada a legislação específica. 

 

O SNHIS é um sistema instituído pelo governo com o desígnio de atender a 

população de baixa renda e assim oportunizar o acesso ao solo urbanizado e habitação 

digna e sustentável à população brasileira. Esse sistema tem como propósito, programar 
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as políticas e os projetos de investimentos habitacionais e subsídios. O sistema é 

formado pelo Ministério das Cidades, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social, a Caixa Econômica Federal (agente operador do FNHIS) e o Conselho 

das Cidades. Além de conselhos dos estados e municípios, órgãos integrantes da 

Administração Pública federal, estadual e municipal, fundações, sindicatos, cooperativas, 

associações e agentes financeiros. 

 

Ainda da mesma norma: 
Art. 7º Fica criado o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – 
FNHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar 
recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do 
SNHIS, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à 
população de menor renda. 
Art. 8º O FNHIS é constituído por: 
I – recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, de que 
trata a Lei no 6.168, de 9 de dezembro de 1974; 
II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FNHIS; 
III – dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na função de 
habitação; 
IV – recursos provenientes de empréstimos externos e internos para 
programas de habitação; 
V – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 
organismos de cooperação nacionais ou internacionais; 
VI – receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com 
recursos do FNHIS; e 
VII - receitas decorrentes da alienação dos imóveis da União que lhe 
vierem a ser destinadas; e  
VIII - outros recursos que lhe vierem a ser destinados.  

 

Consoante já dito alhures, a Lei em tela, veio regular dispositivos constitucionais 

atinentes aos direitos sociais do cidadão, tendo por fim, prover as condições de ascensão 

á moradia digna, a todos  os segmentos da população, notadamente, àquela de baixa 

renda, constituindo-se em eficaz instrumento de inclusão social. 

O FNHIS tem por escopo centralizar e administrar os recursos orçamentários 

autorizados para a execução de programas habitacionais de interesse social. A criação 

desse Fundo contribuiu na ligação dos recursos de várias origens como a iniciativa 

privada (doações, pagamento de multas entre outros) e do Orçamento Geral da União. 

Esses recursos são repassados para os estados, Distrito Federal e municípios para 

auxiliar na efetivação de políticas habitacionais destinadas à população de baixa renda. 

Convém-nos destacar do mesmo diploma legal, o que dispõe sobre a aplicação 

dos recursos arrecadados pelo Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, (FNHIS) 

consoante se tem do artigo 11, “in verbis”: 

 

Art. 11. As aplicações dos recursos do FNHIS serão destinadas a ações 
vinculadas aos programas de habitação de interesse social que 
contemplem:  



 
 

93

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 
IV – implantação de saneamento básico, Infraestrutura e equipamentos 
urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse 
social; 
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 
moradias; 
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou 
deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse 
social; 
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho 
Gestor do FNHIS. 
§ 1º Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de 
projetos habitacionais. 
§ 2º A aplicação dos recursos do FNHIS em áreas urbanas deve submeter-
se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor de que 
trata o Capítulo III da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, ou, no caso 
de Municípios excluídos dessa obrigação legal, em legislação equivalente. 
(grifo nosso) 

 

Note-se, que o legislador ao propor o § 2o, da norma em comento, já teve o 

cuidado de condicionar que, “A aplicação dos recursos do FNHIS em áreas urbanas deve 

submeter-se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor de que trata 

o Capítulo III da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, ou, no caso de Municípios 

excluídos dessa obrigação legal, em legislação equivalente.” 

Pertinente ao tema, cumpre invocar o art. 41, da Lei nº. 10.257/2001, de 10 de 

julho de 2001, que assim reza: 

 

Lei nº. 10.257/2001 
(...) 
Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades: 
I – com mais de vinte mil habitantes; 
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 
previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; (grifo nosso) 
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico; 
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

 

Oportuno ainda trazer à baila, o dispositivo Constitucional mencionado no inciso 

III, do artigo citado alhures, para melhor compreensão da matéria: 

 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) 
(...) 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder 
Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
garantir o bem- estar de seus habitantes. 
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§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para 
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano 
diretor. 
§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 
justa indenização em dinheiro. 
§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para 
área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 
proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, 
que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, 
de: 
I - parcelamento ou edificação compulsórios; 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo 
no tempo; 
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de 
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de 
resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 
assegurados o valor real da indenização e os juros legais. (g.n) 

 

Equivale a dizer inicialmente, que para que se possa implementar as políticas de 

regularização fundiária e do adequado aproveitamento do solo urbano, de maneira 

compulsória - onde este não aconteça regulamente - mediante institutos como: 

parcelamento ou edificações compulsórios, Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana – IPTU, progressivo no tempo e a desapropriação com pagamento 

mediante títulos da divida pública, imprescindível que se institua no município, por Lei, 

aprovada na Câmara Municipal, o Plano Diretor Participativo, como um instrumento 

básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. 

Por outro lado, se compreende que preocupou-se o legislador, em incluir no 

dispositivo legal mencionado, a obrigação de que os municípios - mesmo aqueles 

desobrigados da instituição do “plano diretor” - para se habilitarem a receber recursos do 

Fundo de Habitação, deverão adequar a sua legislação pertinente, às políticas de 

desenvolvimento urbano, previstas no Estatuto das Cidades (Lei nº. 10.257/2001). 

Temos assim, que o Município de ÁGUAS DE CHAPECÓ - (SC), antevendo-se as 

disposições mencionadas e preocupado com a implementação de políticas de 

desenvolvimento ordenado e sustentável, já possui o Plano Diretor Participativo, 

instituído a partir da Lei Complementar Municipal nº. 020/2009 de junho de 2009, de 

cuja matéria trataremos oportunamente. 

No contexto da política nacional de habitação, muito se tem para discorrer, 

porém, nosso estudo limita-se a conhecer o que julgamos imprescindível para a 

elaboração do Plano Local de habitação de Interesse Social, alocando a legislação 

Federal, para que seja incorporada, no que couber, ás leis de regência, no âmbito do 

município. 
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10.2 DA POLÍTICA CATARINENSE DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO REGENTE 

 

O Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social (PCHIS) deverá estar 

concluído até 31 de dezembro de 2010. Ele irá definir metas e ações no setor 

habitacional, abrangendo todo o território catarinense, pelo prazo de 15 anos, tendo 

como objetivo promover a garantia do direito de moradia digna e cidades sustentáveis a 

todos os cidadãos do Estado, respeitando as particularidades culturais de cada região e 

preservando a qualidade do meio ambiente. 

Conforme já dito, o prazo para apresentação do plano, em todo o Estado, é 

dezembro de 2010. Entre as ações já desenvolvidas pela COHAB para sua 

implementação, estão a constituição do grupo de trabalho interinstitucional, assinatura 

do contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF), elaboração do portal informacional 

programa, criação do formulário eletrônico e sistema para diagnóstico habitacional 

municipal, além de oficinas para capacitação de facilitadores regionais e técnicos 

municipais em todo Estado. Estão agendadas 36 reuniões regionais para discutir com as 

comunidades o diagnóstico da habitação.  

O Estado de Santa Catarina firmou em maio/2007, o Termo de Adesão ao SNHIS, 

para habilitar-se aos recursos do FNHIS, do Ministério das Cidades, e está nesse 

momento, finalizando os procedimentos para a elaboração do Plano Catarinense de 

Habitação de Interesse Social - PCHIS, respeitando as diretrizes expressas no Plano 

Catarinense de Desenvolvimento - PCD.  

Com vistas a dar forma ao PCHIS, o Estado, juntamente com as Secretarias de 

Estado de Desenvolvimento Regional (SDRs) e a Companhia de Habitação do Estado de 

Santa Catarina (Cohab/SC), vem realizando reuniões sobre o Plano Catarinense de 

Habitação. Os encontros ocorrerão em todas as 36 SDRs, e são dirigidos aos prefeitos, 

secretários municipais e profissionais do setor habitacional dos municípios.  

As reuniões, coordenadas por técnicos da empresa de consultoria Demacamp, 

contratada pela Cohab mediante procedimento licitatório instaurado com vistas a 

executar o trabalho. A intenção dos encontros, é de conhecer as realidades regionais, 

para, posteriormente elaborar um diagnóstico habitacional em Santa Catarina, que 

permita definir as estratégias de ação para o setor nos próximos 15 anos.  

A metodologia de elaboração do Plano Catarinense de Habitação de Interesse 

Social, que reitera-se, deverá estar concluído até dezembro de 2009, objetivará:  

Promover a garantia do direito de moradia digna e cidades sustentáveis para todos os 

cidadãos do Estado de Santa Catarina, respeitando as particularidades culturais de cada 

região e preservando a qualidade do meio ambiente.    
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Por meio dos instrumentos legais firmados, O Estado compromete-se também a 

apoiar seus municípios no processo de adesão ao Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social, especialmente aqueles com população até vinte mil habitantes.    

Após concluídas as etapas de levantamento, e elaborado o diagnóstico 

habitacional do Estado de Santa Catarina, será formalizada a proposta do Plano 

Catarinense de Habitação de Interesse Social – (PCHIS), cujo instrumento, deverá 

apresentar o diagnóstico do setor habitacional, diretrizes, objetivos, linhas 

programáticas, fontes de recursos, metas e indicadores, relativos principalmente à 

habitação de interesse social, devendo ser organizado de forma democrática e 

participativa. Deve o plano ainda, agregar na sua elaboração, os diversos agentes sociais 

relacionados ao setor habitacional: setores público e privado, técnicos, associativos, 

sindicais e acadêmicos e demais associações e agentes sociais.  

Deverá formular a estratégia de enfrentamento das necessidades habitacionais do 

Estado de Santa Catarina até 2023, num horizonte, portanto, de quinze anos, 

constituindo-se numa ação de planejamento com visão descentralizada, focado nas 

regiões de desenvolvimento do Estado e suas especificidades no trato da questão 

habitacional.  

A proposta metodológica do PCHIS está assentada na estrutura estadual de 

descentralização e de uma administração participativa por meio das Secretarias de 

Desenvolvimento Regional e dos Conselhos de Desenvolvimento Regional. O diagnóstico 

habitacional permitirá oferecer ao Governo do Estado, números atualizados acerca da 

realidade da habitação em cada região catarinense, que por seu tempo, possibilitará a 

elaboração de um plano habitacional de qualidade, com vistas a buscar soluções 

conjuntas para os problemas enfrentados com a falta de moradia às famílias carentes. 

Na elaboração do PCHIS serão considerados prioritariamente, os instrumentos de 

gestão urbana como o Estatuto da Cidade - Lei 10.257, de 10/07/2001 e de gestão 

orçamentário - financeira, como o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 

- LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 

Conforme a COHAB/SC, o principal objetivo do PCHIS é assegurar o direito de 

moradia digna e cidades sustentáveis para todos os cidadãos do Estado de Santa 

Catarina, respeitando as particularidades culturais de cada região e preservando a 

qualidade do meio ambiente. 

Consoante não ter-se ainda findo o PCHIS, no que tange a legislação de regência 

habitacional no estado de Santa Catarina, cumpre invocar a Lei Complementar nº. 

422/2008, de 25 de agosto de 2008, que “Institui o Programa de Habitação Popular - 

NOVA CASA. Cria o Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina e 
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estabelece outras providências”. Instrumento este, que dá suporte aos programas 

habitacionais desenvolvidos no âmbito do Estado de Santa Catarina. 

Importa trazer a frente, do respectivo diploma legal, alguns dispositivos, de 

fundamental observância para o desenvolvimento do PLHIS, senão vejamos: 

 

Lei Complementar nº. 422/2008, de 25 de agosto de 2008 
Art. 1º Fica instituído o Programa de Habitação Popular - NOVA CASA, no 
Estado de Santa Catarina, com o objetivo de promover atendimento na 
área habitacional, desenvolvendo ações integradas e articuladas com 
outras políticas setoriais, objetivando a melhoria substantiva da qualidade 
de vida da população catarinense. 
Parágrafo único. Cabe à Companhia de Habitação do Estado de Santa 
Catarina - COHAB/SC a coordenação das ações de planejamento e 
execução do Programa de Habitação Popular - NOVA CASA.  
    Imediatamente a seguir, temos do artigo 2º, 
da precitada lei, a classificação das famílias a serem atendidas com os 
recursos do fundo, bem como, as ações dele decorrentes. 
Art. 2º. O Programa de Habitação Popular - NOVA CASA atenderá a 
famílias cuja renda não exceda a doze salários mínimos mensais, 
priorizando aquelas com rendimento máximo de três salários mínimos e 
seus recursos serão aplicados nas seguintes ações: 
 I - construção, aquisição, ampliação, reforma, recuperação, locação social 
e arrendamento de unidades habitacionais isoladas ou de conjuntos 
habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
 II - obras de Infraestrutura e equipamentos comunitários, associados à 
melhoria das condições de habitabilidade na área rural e urbana; 
 III - aquisição de terrenos destinados à construção de moradias; 
 IV - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
 V - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 
VI - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 
moradias; 
VII - pesquisa, estudos e elaboração de projetos habitacionais; 
VIII - assistência técnica a órgãos e entidades do poder público e 
sociedade civil, nos assuntos afetos à área habitacional; 
IX - promoção e realização de seminários, treinamentos e capacitação de 
técnicos de órgãos e entidades do poder público e da sociedade civil e 
promoção e realização de eventos específicos da área da habitação; 
X - monitoramento e avaliação sistemática das ações e projetos 
implantados, com todos os parceiros envolvidos, institucionais e 
comunitários; 
XI - custeio e reaparelhamento da Companhia de Habitação do Estado de 
Santa Catarina - COHAB/SC; e 
XII - outros programas de intervenção na forma aprovada pelo Conselho 
Gestor do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina. 

 

Prosseguindo-se na apresentação da norma regente, temos do artigo 3º, a 

constituição do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina – FUNDHAB, e a 

forma de constituição do seu respectivo Conselho Gestor Administrativo. 

 

Art. 3º. Para a implementação de ações e programas de habitação e 
interesse social, fica criado o Fundo de Habitação Popular do Estado de 
Santa Catarina - FUNDHAB, gerido por um Conselho Gestor, composto de 
forma paritária por membros do poder público e da sociedade civil. 
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Art. 4º. O Conselho Gestor do Fundo de Habitação Popular do Estado de 
Santa Catarina - CGFUNDHAB é órgão de caráter deliberativo, composto 
por oito membros e respectivos suplentes, e constituído da seguinte 
forma: 
I - um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
II - um representante da Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação; 
III - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento; 
IV - o Diretor Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Santa 
Catarina - COHAB/SC; e 
V - quatro representantes da sociedade civil vinculados a área de 
habitação devendo ser garantida um quarto das vagas do Conselho a 
representantes de movimentos populares. 
 
§ 1º Os membros efetivos e os suplentes dos órgãos citados nos incisos I 
a III serão indicados pelos Secretários de Estado das respectivas Pastas. 
 
§ 2º Os membros representantes da sociedade civil organizada, 
especificados no inciso V serão escolhidos pelas entidades ligadas a área 
de habitação, que deverão indicar seus representantes ao Chefe do Poder 
Executivo para nomeação. 
 
§ 3º A Presidência do Conselho Gestor será exercida pelo Diretor 
Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - 
COHAB/SC. 
 
§ 4º Os representantes da sociedade civil possuirão mandato de dois 
anos, permitida sua recondução para um mandato sucessivo. 

 

Para o atendimento ao artigo 13 da Lei em comento, o Chefe do Executivo 

Estadual baixou o Decreto nº. 2.442/2009, de 09 de julho de 2009, através do qual, 

regulamentou as disposições pendentes da norma, viabilizando, por conseguinte, a sua 

eficácia plena de direito. 

 

Decreto nº. 2.442/2009, de 09 de julho de 2009 
 
Art. 1º. O Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina - 
FUNDHAB, de natureza contábil, tem como objetivo centralizar e gerenciar 
as receitas previstas no art. 5º da Lei Complementar nº 422, de 25 de 
agosto de 2008, para as ações de planejamento e execução do Programa 
de Habitação Popular - NOVA CASA, destinado a promover atendimento 
na área habitacional, desenvolvendo ações integradas e articuladas com 
outras políticas setoriais, visando a melhoria substantiva da qualidade de 
vida da população catarinense. 
 

O art. 2º, do Decreto aludido, enumera, de maneira exemplificativa, as 
fontes de arrecadação das receitas que comporão o Fundo. 
 
Art. 2º. Constituem receitas do Fundo de Habitação Popular do Estado de 
Santa Catarina - FUNDHAB:  
 
I - dotações orçamentárias próprias; 
II - dotações do Orçamento Geral do Estado, classificadas na função de 
habitação; 
III - subvenções, auxílios e contribuições oriundas de convênios com 
entidades públicas e privadas; 
IV - doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, e 
legados; 
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V - rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos 
destinados ao FUNDHAB; 
VI - receitas oriundas da Lei nº 13.334, de 28 de fevereiro de 2005, e de 
outros fundos ou programas, cujos recursos possam ter destinação 
habitacional; 
VII - receitas provenientes da alienação de bens imóveis do Governo do 
Estado; 
VIII - parcela da arrecadação do Governo do Estado que vier a ser 
destinada ao FUNDHAB; 
IX - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para 
programas de habitação; 
X - parcela do ICMS de exportação que vier a ser destinado ao FUNDHAB; 
XI - recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Empresa 
Catarinense - FADESC; e 
XII - outros recursos que legalmente lhe forem atribuídos. 

 

Temos então, regulamentado no artigo 4º. do já mencionado instrumento, as 

ações governamentais passíveis de aplicação dos recursos obtidos com o fundo. 

 

Art. 4º. Os recursos do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa 
Catarina - FUNDHAB serão aplicados em ações vinculadas ao Programa 
NOVA CASA e Plano Catarinense de Habitação de Interesse Social - 
PCHIS, em ações que contemplem: 
I - construção, aquisição, ampliação, reforma, recuperação, locação social 
e arrendamento de unidades habitacionais isoladas ou de conjuntos 
habitacionais em áreas urbanas e rurais; 
II - obras de Infraestrutura e equipamentos comunitários, associados à 
melhoria das condições de habitabilidade na área rural e urbana; 
III - aquisição de terrenos destinados à construção de moradias; 
IV - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais; 
V - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 
fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; 
VI - aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de 
moradias; 
VII - pesquisa, estudos e elaboração de projetos habitacionais; 
VIII - assistência técnica a órgãos e entidades do poder público e 
sociedade civil, nos assuntos afetos à área habitacional; 
IX - promoção e realização de seminários, treinamentos e capacitação de 
técnicos de órgãos e entidades do Poder Público e da sociedade civil, e 
promoção e realização de eventos específicos da área da habitação; 
X - monitoramento e avaliação sistemática das ações e projetos 
implantados, com todos os parceiros envolvidos, institucionais e 
comunitários; 
XI - custeio e reaparelhamento da Companhia de Habitação do Estado de 
Santa Catarina - COHAB/SC; e 
XII - outros programas de intervenção na forma aprovada pelo Conselho 
Gestor do Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina, 
inclusive o previsto na Lei nº 14.509, de 25 de agosto de 2008. 

 

As diretrizes de atendimento das ações decorrentes do programa, estão instituídas 

no art. 6º, do Decreto em estudo. 

 

 Art. 6º. Na formulação de programas e projetos com recursos do 
FUNDHAB deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 
I - concessão de subsídios para a população de renda familiar de até 3 
(três) salários mínimos, com prioridade para aquelas de até 1 (um) salário 
mínimo; 
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II - concessão de subsídio, com aplicação de recursos a fundo perdido, 
para a população que se encontra em situação de extrema carência ou 
vulnerabilidade social; 
III - serão atendidos programas e ações habitacionais que contemplem 
famílias de renda mensal de mais de 5 (cinco) até o limite de 12 (doze) 
salários mínimos, desde que os recursos destinados a esse atendimento, 
independentemente de sua fonte de recursos, não ultrapassem 20% 
(vinte por cento) do orçamento total do FUNDHAB; 
IV - ação integrada de órgãos e instituições que objetivem o 
encaminhamento de soluções habitacionais e a melhoria da qualidade de 
vida das populações de baixa renda; 
V - atendimento à população organizada através de cooperativas 
habitacionais ou quaisquer formas associativas, se dará por intermédio da 
COHAB/SC; 
VI - projetos que prevejam a sustentabilidade ambiental; 
VII - adoção de prazos e carências, limites de financiamento, de juros, 
encargos diferenciados em função da condição sócio-econômica da 
população a ser beneficiada;  
VIII - a população beneficiada não deve ser proprietária, promitente 
compradora, arrendatária ou concessionária de outro imóvel residencial e 
o beneficiário favorecido com subsídio pelo Programa será contemplado 
apenas uma vez; 
IX - inserção do beneficiário em um sistema de cadastro estadual de 
beneficiários de Programas Habitacionais de Interesse Social; e 
X - apresentação de Projeto técnico-social por parte do órgão executor do 
Projeto como condição para obtenção de recursos. 

 

Por fim, convém trazer ao nosso estudo, ainda da mesma norma, elencada nas 

disposições gerais, as seguintes disposições: 

 

Art. 13. Os municípios, para alocarem recursos do FUNDHAB, deverão 
necessariamente constituir, em seu âmbito, sem prejuízo das exigências 
da Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005: 
I - Secretaria de Habitação ou órgão equivalente; 
II - Conselho de Habitação, cuja composição deverá contemplar a 
participação de entidades públicas e privadas, diretamente ligadas à área 
de habitação e de segmentos da sociedade, em especial os movimentos 
por moradia popular; e 
III - Fundos Locais de Habitação de Interesse Social para alocação de 
recursos financeiros captados em nível municipal, para complementação 
aos destinados pelo FUNDHAB;  

 

Denota-se assim, que a análise dos princípios, objetivos e diretrizes da Política 

Nacional de Habitação e da Política de Habitação do Estado de Santa Catarina é essencial 

para nortear a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social do município 

de ÁGUAS DE CHAPECÓ, tendo em vista a harmonização legal da atuação das três 

esferas de poder e a soma dos esforços no sentido de melhorar as condições de 

habitação no Município. 
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10.3 DISPOSIÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO, PERTINENTES AO TEMA 

 

Antes de adentrar ao mérito da legislação, cumpre salientar que no plano 

municipal, a legislação urbanística, é a que mais influencia na questão habitacional, pois 

procura regular e constituir diretrizes e metas para uma regular e ordenada ocupação 

territorial. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) constitui-se em um 

projeto desenvolvido para coligar os diversos agentes sociais que fazem parte do setor 

habitacional: setores público e privado, técnicos, associativos, sindicais e acadêmicos e 

demais associações e agentes sociais. Esses planos devem formar princípios, diretrizes, 

objetivos e metas a serem aproveitados a partir do diagnóstico da questão da habitação, 

especialmente de interesse social do município. 

No município de ÁGUAS DE CHAPECÓ, a base dessa política, encontra-se 

instrumentalizada na Lei Orgânica Municipal, nos artigos 149 a 151, que assim se 

apresentam: 

 

LOM – Águas de Chapecó 
(...) 
149 – Fica criado o Fundo Municipal de Habitação (FMH) que servirá única 
e exclusivamente, para novas edificações de casas populares. 
§ 1º. - A formação desse fundo constituir-se-á de prestações das casas já 
construídas, das que venham a ser construídas, de convênios, dotações do 
Município, de mutirões e doações diversas. 
§ 2º. – Os recursos de que trata o presente artigo serão depositados em 
conta especial e somente serão utilizados na construção de novas 
residências, que terão caráter popular. 
Art. 150 – A lei regulará a venda, a transferência,a devolução, a utilização 
e o valor das prestações das casas populares. 
Art. 151 – o Executivo Municipal criará a Comissão Municipal de Habitação 
e terá a inclusão de, no mínimo, um representante do Poder Legislativo. 

 

Por outro lado, cumpre invocar a Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, 

datada de 24 de junho de 2009, que “INSTITUI O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

Já, do primeiro artigo da mencionada norma, temos: 
 
Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 1º. O Plano Diretor Participativo é o instrumento global e estratégico 
de implementação da política municipal de desenvolvimento econômico, 
social, urbano, rural e ambiental do município de Águas de Chapecó, e 
integra o processo de planejamento e gestão municipal. 

 

Note-se que a preocupação do município em estabelecer de maneira efetiva, a 

instituição de normas gerenciais de desenvolvimento urbano sustentável e planejado, fez 
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com que se adiantasse ás recomendações do Estatuto das Cidades e implementasse o 

Plano Diretor Municipal,  gerenciando, de maneira compilada, toda a legislação 

pertinente. 

Os princípios do Plano Diretor Participativo, que tendem a concretizar a 

universalização das políticas sociais, estão elencados nos incisos do art. 7º, e 

taxativamente visam: 

 

Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 7º. (...) 
I – Garantir o acesso à saúde, educação, moradia, segurança, lazer e 
cultura, melhorando a distribuição dos investimentos públicos nas áreas 
urbana e rural e levando em consideração as necessidades e 
singularidades de cada área; 
II – (...) 
III – Garantir a mobilidade entre as áreas urbana e rural, através da 
melhoria do sistema viário e implantação do transporte público coletivo de 
qualidade. 

 

Ao estabelecer a definição de função social da propriedade no âmbito do 

município, importa-nos invocar ao presente estudo, o art. 12 e 14, incisos do respectivo 

diploma, que assim se traduzem: 

 

Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 12. A função social da terra e da propriedade urbana no município, é 
definida como a garantia a todos os cidadãos ao direito á cidade e ao 
acesso a terra, à moradia digna, ao trabalho remunerado, ao lazer, á 
cultura, aos espaços coletivos com equipamentos e serviços públicos, ao 
saneamento ambiental, à mobilidade e a acessibilidade permitindo a 
integração do território municipal. 
(...) 
Art. 14. A função social da terra e da propriedade urbana e rural no 
município é cumprida quando: 
(...) 
VI – A ordenação e o controle do solo visam evitar: 
A utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
A proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
O parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado 
em relação à infraestrutura urbana; 
A instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar 
como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura 
correspondente; 
A retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subutilização ou não utilização; 
A deterioração das áreas urbanizadas, e, 
A poluição e a degradação ambiental. 
 
VII – houver simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação 
do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos 
e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais. 

 



 
 

103

Prosseguindo-se a análise da norma em comento, imprescindível anotar o que 

trata o título II, ao dispor sobre a promoção das políticas públicas sociais instituídas, 

especialmente, o que diz respeito a Seção I, que trata especificamente da política 

habitacional, traduzida integralmente no artigo 17, que assim reza: 

 

Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 17. Para efetivar a função social da terra e da propriedade urbana e 
rural no que se refere á habitação, é obrigação do Poder Público 
Municipal: 
I – Promover o acesso à habitação urbana e rural, a terra legalizada, 
dotada de infraestrutura e serviços públicos à população de baixa renda; 
II – Instituir Programa de Habitação de Interesse Social (HIS), vinculando 
recursos ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial (FMDT), de 
caráter permanente para todo o município, realizando programas de 
adequação e melhoramento das moradias, além da construção de casas 
populares; 
III – Buscar parcerias para a regularização fundiária das propriedades 
rurais e urbanas; 
IV – Promover a diversificação dos usos e atividades nos bairros do 
município, em especial no Balneário Águas de Pratas, para reduzir a 
necessidade de deslocamentos; 
V – Garantir o acesso à habitação a todas as faixas de renda, através de 
políticas de controle do uso do solo; 
VI – Incentivar a instalação de comércios e serviços vicinais nas 
localidades de linha Maidana, linha Gramados e Nossa Senhora das 
Graças; 
VII – monitorar os usos, a ocupação e a valorização dos imóveis, como 
parte de políticas e programas específicos de recuperação da valorização 
socialmente produzida pela realização de investimentos com recursos 
públicos; 
VIII – garantir a utilização adequada dos imóveis urbanos; 
IX – coibir a retenção especulativa de imóvel urbano que ocorra por meio 
da sua subutilização ou não utilização; 
X – fomentar o uso de imóveis vazios e subutilizados e a urbanização 
gradativa de lotes entre loteamentos aprovados por intermédio de 
instrumentos urbanísticos; 
XI – elaborar e implementar uma política municipal de produção de lotes e 
moradias e de regularização fundiária; 
XII – estimular a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) pela 
iniciativa privada, assegurando padrão adequado quanto à habitabilidade, 
localização, condições de Infraestrutura e inserção sócio-territorial na 
malha urbana existente; 
XIII – promover um Sistema de Informações Municipal com objetivo de 
coletar, sistematizar e atualizar dados territoriais e socioeconômicos que 
subsidiem a elaboração de um Plano Municipal de Habitação, que deverá 
garantir a participação popular. 

 

Do art. 46, temos que o Plano Diretor dividiu o município por macrozonas, das 

quais nos cabe comentar, por oportuno, acerca da Seção VIII – ZEIS – Zona Especial de 

Interesse Social, cuja disposição encontra-se regulada nos artigos 68 a 71 do já citado 

expediente, nos seguintes termos: 
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Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 46. O macrozoneamento, delimitado no Anexo B (território todo e 
urbano), parte integrante deste Plano, tem como finalidade fixar as regras 
fundamentais de ordenamento do território, definindo diretrizes de forma 
a atender os princípios, políticas, ações e projetos nele presentes, sendo 
definido pela divisão do território em zonas que espacializam as intenções 
do município quanto às diferentes áreas da cidade. 
(...) 
Art. 68. As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são porções do 
território destinadas prioritariamente à regularização fundiária dos 
assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e à produção de 
Habitação de Interesse Social (HIS), nas áreas não edificadas, não 
utilizadas ou subutilizadas. 
 
Parágrafo único. Entende-se por Habitação de Interesse Social aquela 
destinada a famílias com renda igual ou inferior a 3 (três) salários 
mínimos, de promoção pública ou privada. 
 
Art. 69. As áreas gravadas ou passíveis de gravame como ZEIS 
apresentam as seguintes características: 
 
I – áreas ocupadas de forma irregular;  
II – predominância de baixa renda;  
III – deficiência de infraestrutura;  
IV – deficiência de equipamentos e serviços públicos;  
V – exclusão espacial; 
VI – vazios urbanos. 
 
Art. 70. São objetivos mínimos das Zonas Especiais de Interesse Social: 
 
I – promover a regularização fundiária nessas áreas;  
II – estimular a produção de unidades habitacionais de interesse social;  
III – propiciar a implantação de assentamentos com infra–estrutura básica 
definida conforme Lei Federal n° 6766/79; 
IV – ampliar a disponibilidade de equipamentos públicos, espaços verdes e 
de lazer;  
V – incentivar a instalação de comércios e serviços vicinais;  
VI – garantir a mobilidade e a integração viária com as demais regiões do 
Município através de vias, ciclovias e transporte coletivo;  
VII – promover a integração socioespacial dos assentamentos 
habitacionais de baixa renda ao conjunto da cidade; 
VIII – efetivar o cumprimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade assegurando a preservação, conservação e recuperação 
ambiental;  
IX – induzir os proprietários de terrenos vazios a investir em programas 
habitacionais de interesse social de modo a ampliar a oferta de terra para 
a produção de moradia digna para a população de baixa renda;  
X – evitar as ocupações irregulares em áreas inadequadas. 
 
Parágrafo único. Quando necessário o reassentamento, devido à 
implicações apontadas por estudos que detectem riscos à vida humana, 
este deverá necessariamente se dar para local o mais próximo possível de 
suas moradias originais de acordo com os princípios estabelecidos no 
Estatuto da Cidade. 
 
Art. 71. As ZEIS poderão ser caracterizadas como: 
 
I – ZEIS em áreas privadas: áreas privadas ocupadas irregularmente por 
população de baixa renda caracterizadas pela ilegalidade fundiária e pela 
precariedade ou inexistência de infraestrutura básica, principalmente as 
localizadas em áreas ambientalmente frágeis; 



 
 

105

II – ZEIS em áreas públicas: propriedades públicas, ocupadas 
irregularmente por população de baixa renda, caracterizadas pela 
ilegalidade fundiária e pela precariedade ou inexistência de infraestrutura 
básica. 

 

Por oportuno, cabe salientar, que o ANEXO C – Tabela de Parâmetros 

Urbanísticos, da Lei complementar Municipal nº. 020/2009 que determina os parâmetros 

para o parcelamento dos lotes, guarda especial atenção às testadas mínimas e à área 

mínima dos lotes nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, estabelecendo a 

testada mínima em 10m (dez metros) e a área mínima de cada terreno, em 180m (cento 

e oitenta metros), privilegiando a possibilidade de se fracionar os lotes em menor área, 

para o conseqüente abrigo de um volume maior de unidades habitacionais. 

Importa trazer ao presente texto, o disposto no art. 126 do PDP, que por seu 

tempo, versa sobre a institucionalização dos instrumentos para a indução do 

desenvolvimento territorial, assim tratando: 

 
Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 126. O município adotará para a indução do desenvolvimento 
territorial os instrumentos de política urbana abaixo transcritos: 
 
I – parcelamento, da edificação e da utilização compulsórios; 
II – IPTU progressivo no tempo e da desapropriação com pagamento em 
títulos; 
III – transferência do direito de construir; 
IV – consórcio imobiliário; 
V – direito de preferência; 
VI – direito de superfície; 
VII – outorga onerosa do direito de construir; 
VIII – operações urbanas consorciadas; 
IX – estudo de impacto de vizinhança; 
X – direito de superfície. 

 

Do artigo 175 do PDP, afirmam-se os instrumentos administrativos e jurídicos de 

regularização fundiária, imprescindíveis a nosso ver, para o estabelecimento de políticas 

adequadas e ordenadas de desenvolvimento sustentável. 

 

Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art.175. O Poder Público Municipal, com base nas atribuições previstas no 
inciso VIII do artigo 30 da Constituição da República, na Lei Federal no 
10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade, deverá incorporar 
aos assentamentos precários, favelas, loteamentos irregulares e 
ocupações, visando sua regularização urbanística e fundiária, mediante a 
utilização dos seguintes instrumentos: 
I – Concessão de Direito Real de Uso; 
II – Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia; 
III – Usucapião especial de imóvel urbano; 
IV – Assistência técnica e jurídica gratuita; 
V – Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 
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Denota-se assim, bastante preocupação de parte do Legislador Municipal, ao 

aprovar o Plano Diretor Participativo do Município, posto ter se fixado a estabelecer todos 

os instrumentos administrativos ou jurídicos, necessários a promover uma política de 

desenvolvimento planejado e com sustentação. 

Temos então, que o Plano Diretor propiciou um melhor planejamento, o 

ordenamento e a gestão local em bases sustentáveis, a qualidade de vida e justiça social 

para os cidadãos, promovendo a função social da cidade e da propriedade, constituindo-

se em uma eficaz ferramenta de gestão, de aplicação dos instrumentos de política urbana 

e rural, de forma a nortear a ação dos diversos agentes produtores, usuários, 

proprietários e gestores. 

Importante citar ainda, que a Lei Municipal nº. 1.617/2008, de 21 de outubro de 

2008, criou o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e instituiu o Conselho 

Gestor do respectivo fundo, fixando diretrizes e objetivos da atuação dos agentes 

responsáveis pela viabilização prática do respectivo instrumento. 

Todavia, em que pese a existência de toda a legislação citada, para o perfeito 

desenvolvimento físico-territorial do município é necessário a reformulação de parte da 

legislação, especialmente a Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo, o Código de 

Posturas Código de Obras, entre outros. 

Neste aspecto, cumpre evocar o disposto no art. 232 da Lei Complementar 

Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009, que por seu turno já traz a previsão, 

em prazo determinado, da revisão de alguns instrumentos legais que regem o assunto, 

para a perfeita acomodação da matéria em comento. 

 

Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009 
 
Art. 232. O Poder Executivo Municipal encaminhará para apreciação e 
deliberação da Câmara Municipal, a contar da data da publicação desta 
Lei, os seguintes projetos de lei. 
 
I – No prazo de 1 (um) ano: 
(...) 
b) código de obras: 
c) código de posturas: 
d) lei do parcelamento do solo; 

 

A Lei do parcelamento do solo deverá estabelecer normas complementares a Lei 

Federal 6.766/79 alterada pela Lei 9.785/99, relativas aos fracionamentos e 

loteamentos, assegurando o equilíbrio da densidade urbana e ainda favorecer a estética 

urbana, estabelecendo parâmetros limitadores para o lote, com a testada mínima de lote 

e área mínima de lote. 

A título sugestivo, propomos a edição de Lei Complementar Municipal, em 

regulamento à Lei Orgânica Municipal, arts. 149 a 151, e à Lei Complementar Municipal 
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nº. 020/2009, de 24 de junho de 2009, art. 17, que estabeleça as diretrizes e normas 

reguladoras da política municipal de habitação de interesse social, versando sobre a 

denominação e a classificação do público alvo, beneficiário das ações decorrentes da 

política habitacional do município. (Anexo I) 

A legislação referente à regulamentação e aprovação de edificações/obras 

merecerá alterações que visem a normatizar a ocupação nos imóveis no município. Estas 

regras, aplicadas no interior do lote, somadas aos parâmetros da lei de uso e ocupação 

do solo, definirão e configurarão o desenho urbano de cada zona da cidade. 

Os efeitos desta modificação legal, no que se refere ao uso habitacional, terão por 

objetivo promover a habitabilidade, pois serão normas que definirão parâmetros como a 

altura máxima, os afastamentos mínimos e as áreas de iluminação e ventilação, que 

visam não só a qualidade da moradia, mas de todo o conjunto construído da cidade.  

Importante também agregar ao Plano local de Habitação e Interesse Social, 

consoante sugerem os princípios e diretrizes orientadoras do Guia Nacional de Adesão ao 

Sistema e Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, instrumentos de cotas para 

idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres, dentre o grupo identificado como o 

de menor renda, para atendimento nos programas habitacionais.24 

Observe-se que a Lei Federal 10.741, de 1º de outubro de 2003 que organizou o 

Estatuto do Idoso, no que se refere ao direito de moradia estabelece: 

 

Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 
 
“Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural 
ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda em instituição pública ou privada” 
“Art. 38º Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com 
recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para 
moradia própria, observado o seguinte: 
I- reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais para 
atendimento aos idosos; 
II- implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados ao idoso; 
III- eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, para garantia de 
acessibilidade do idoso; 
IV- critérios de financiamento compatíveis com os rendimentos de 
aposentadoria e pensão.” 

 

De outro quadro conforme art. 213 da Constituição Federal é também dever do 

Estado assegurar às pessoas portadoras de qualquer deficiência a plena inserção na vida 

econômica e social e o total desenvolvimento de suas potencialidades, inclusive com 

garantia do direito à habitação e reabilitação com todos os equipamentos necessários.25 

Conforme o Decreto Federal Nº. 914, de 6 de setembro de 1993, art. 5º, são 

diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência: 

                                                           
24 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – (SC) 
25 PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE – (SC) 
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“III - incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas 
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 
educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, 
transporte, habitação, cultura, esporte e lazer;  
IV - viabilizar a participação das pessoas portadoras de deficiência em 
todas as fases de implementação desta Política, por intermédio de suas 
entidades representativas.” 

 

Em regulamento ao artigo 68, Lei Complementar Municipal nº. 020/2009, de 24 

de junho de 2009, sugere-se que quando da instituição das ZEIS, possam ser 

estabelecidas por Lei (Complementar), medidas administrativas que facilitarão e 

incentivarão a implementação das respectivas áreas, dispondo sobre a possibilidade de o 

Poder Público Municipal assumir encargos como: 

- Regularização fundiária; 

- Nivelamento dos terrenos; 

- Escavos, aterros e reaterros; 

- Abertura de ruas. 

Também como forma de fomentar o acesso à terra urbanizada e a produção de 

novas habitações, sugere-se pela regulamentação legal, (lei de uso do solo), mediante a 

inserção de instrumentos legais capazes de exigir dos futuros loteamentos que surjam no 

município, públicos ou privados, que destinem cotas para a Habitação Social de Interesse 

Público, consoante regras e determinações emanadas do PLHIS. 

Enfim, o debate acerca da habitação envolve diversos temas, não sendo possível 

esgotar-se a legislação federal, estadual e municipal relacionada ao tema em uma breve 

análise. Todavia, o objetivo deste levantamento é subsidiar suficientemente a elaboração 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social do município de Águas de Chapecó, 

visando a elaboração de legislação que seja ajustada e entoada com a já vivente e que 

permita promover as adequações e modernizações necessárias no ordenamento jurídico 

municipal. Neste aspecto, os diplomas legais ora estudados são, sem dúvida, os mais 

significativos para a elaboração deste trabalho, cujos instrumentos devem servir ainda, 

como norte para a elaboração do PLHIS de Águas de Chapecó. 
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11 CONCEITOS SÓCIO-JURÍDICOS E ESPACIAIS UTILIZADOS NO 

CONTEXTO DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

11.1 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Segundo o Ministério das Cidades26, baseados no Censo IBGE (2000), no Brasil 

existem 12 milhões de domicílios irregulares, representando um quarto do total de 

residências no país. A necessidade habitacional leva famílias de baixa renda aceitar a 

irregularidade fundiária, adquirindo terrenos em loteamentos clandestinos sem 

Infraestrutura urbana, transporte, equipamentos públicos e muitas vezes em áreas de 

risco. Por causa da irregularidade fundiária estas famílias ficam excluídas da cidade legal, 

sendo necessário o reconhecimento formal da posse do terreno e a implantação de 

equipamentos e serviços urbanos para reintegrá-las. 

O direito de todos os cidadãos à moradia e a cidade foi reconhecido nos artigos 

182 e 183 da Constituição Federal em 1988, quando estabeleceu o princípio social da 

propriedade urbana e incluiu o usucapião espacial urbano e rural. Em 2001 o Estatuto da 

Cidade estabeleceu uma medida provisória que regulamentou estes artigos e incluiu 

novos instrumentos para concretização dos direitos de concessão especial para fins de 

moraria e o usucapião coletivo em terras particulares. Com o Estatuto da Cidade também 

passaram a existir instrumentos como a gestão democrática das cidades e os 

instrumentos de regularização fundiária e reconhecimento do direito à moradia. 

Com a criação do Ministério das Cidades em 2003, o Governo Federal instituiu 

uma política nacional de regularização fundiária sustentável em áreas urbanas, que se 

concretizou com o Programa Papel Passado, coordenado pela Secretaria Nacional dos 

Programas Urbanos. 

A regularização fundiária apresenta três eixos principais: 

• A regularização urbanística: que garante a Infraestrutura urbana, acessibilidade, 

mobilidade e disponibilidade de serviços públicos.  

• A regularização ambiental: que busca melhorias para o meio ambiente, incluindo o 

saneamento básico e a recuperação de córregos e nascentes. 

• A regularização administrativa e patrimonial: que reconhece o direito à moradia por 

meio do registro em cartório. 

                                                           
26 O Item sobre REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA foi embasado em: Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria 
Nacional de Programas Urbanos. Regularização Fundiária / Coordenação Geral de Raquel Rolnik, Celso Santos 
Carvalho, Sandra Bernardes Ribeiro e Denise Campos Gouvêa – Brasília: Ministério das Cidades, dezembro de 
2005. 
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A Lei Federal nº. 10.931, de 2004, prevê a gratuidade ao primeiro registro de 

títulos advindos de processos de regularização fundiária implementados pelo poder 

público, por causa do alto custo desprendido ao registrar um imóvel. Esta ação foi feita 

através de um convênio entre o Ministério das Cidades e a Associação dos Notários e 

Registradores, permitindo estabelecer acordos específicos entre os três níveis de governo 

e os cartórios de registro de imóveis. 

A legislação que constrói a base jurídica para a regularização fundiária sustentável 

é: 

• A Constituição Federal de 1988. 

• O Estatuto da Cidade - Lei nº. 10.257/01.  

• A Medida Provisória 2.220/01 que permite ao poder público regularizar áreas 

públicas. 

• A lei 10.931/04 – lei do patrimônio de afetação, que garante a gratuidade do primeiro 

registro de interesse social.  

• O Decreto nº. 271/67 institui a Concessão do Direito Real de Uso (CDRU), que 

também permite a regularização de áreas públicas e particulares. 

Para regularizar um lote existem três maneiras que se pode proceder, a primeira é 

procurar a Defensoria Pública e solicitar a assistência gratuita, a segunda é promover 

ações coletivas movidas pela união da sociedade, e a terceira é por meio da prefeitura, 

quando o caso é um terreno que pertence a ela. O processo de regularização fundiária 

sustentável abrange: 

• O levantamento das áreas irregulares do município. 

• A situação fundiária das propriedades junto aos Cartórios de Registro de Imóveis e 

Cartório de Notas. 

• As condições topográficas dos terrenos. 

• As áreas de risco, a Infraestrutura existente. 

• Os transportes públicos existentes, o sistema viário, a legislação vigente, o cadastro 

de imóveis na prefeitura. 

• O cadastro sócio-econômico dos moradores. 

• As ações de urbanização projetadas existentes. 

• A elaboração de um projeto urbanístico, de parcelamento, de Infraestrutura básica e 

de projetos complementares quando necessário. 

Os instrumentos de regularização fundiária definidos pela Constituição Federal de 

1988, pelo Estatuto da Cidade e pela Medida Provisória 2.220/01, são: 

• Concessão Especial para fins de Moradia: utilizada para regularizar áreas ocupadas 

por população de baixa renda de propriedade do poder público. Os moradores devem 

comprovar que moram a mais de cinco anos em terreno público urbano com área de 
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até 250 m², até julho de 2001. Não pode haver nestes casos, pedido judicial de 

desocupação e deve ser feita de forma coletiva. 

• Usucapião Especial de Imóvel Urbano: utilizado em áreas urbanas de propriedade 

privada ocupadas por população de baixa renda. Os moradores devem comprovar que 

moram a mais de cinco anos em terreno público urbano com área de até 250 m², até 

julho de 2001. Não pode haver nestes casos, pedido judicial de desocupação. 

• Usucapião Especial Coletivo: as áreas urbanas com mais de 250 m², ocupadas por 

população de baixa renda para moradia, por cinco anos ininterruptos, onde não for 

possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de 

serem usucapidas coletivamente. 

• Concessão de Direito Real de Uso (CDRU): aplica-se a áreas públicas ou particulares 

para fins de regularização fundiária de interesse social. Pode também ser 

regulamentado por leis estaduais e ser aplicado para fins de urbanização e edificação 

de interesse social. 

• Adjudicação compulsória: ocorre quando o morador possui um documento de compra 

e venda ou outro que comprove que adquiriu e pagou pelo imóvel, mas não tem 

escritura. A partir desta comprovação é proposta uma ação judicial e o juiz decide 

pela adjudicação compulsória e o registro de imóvel em nome do morador. 

• Cessão de posse: possibilita o setor público, empresas estatais e concessionárias de 

serviços públicos cederem a posse de terrenos destinados a loteamentos populares, 

quando estes tenham imissão de posse, ou seja, quando o poder público não tem a 

posse definitiva da área. 

• Desapropriação: é utilizada quando o poder público adquire a propriedade privada 

para regularização fundiária de interesse social ou utilidade pública. O poder público 

poderá pagar a desapropriação com títulos da dívida pública, quando o imóvel não 

atender a função social da propriedade definida no Plano Diretor, e após a aplicação 

do IPTU progressivo no tempo e parcelamento compulsório. 

 

 

11.2 ZEIS – ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL 

 

A definição de ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) segundo o Ministério das 

Cidades27, no contexto do Zoneamento municipal, tem objetivo de minimizar a pressão 

do mercado imobiliário, gravando a área como de interesse social para baixa renda, e 

desta forma aumentar a oferta de habitação nos municípios em áreas mais centrais 

                                                           
27 Texto retirado do Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Regularização Fundiária 
/ Coordenação Geral de Raquel Rolnik, Celso Santos Carvalho, Sandra Bernardes Ribeiro e Denise Campos 
Gouvêa – Brasília: Ministério das Cidades, dezembro de 2005. 
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dotadas de Infraestrutura e equipamentos. Por outro lado, possibilita a permanência dos 

ocupantes nas áreas regularizadas, que são objetivo de investimento público.  

A ZEIS deverá ser instituída pelo Plano Diretor ou por uma lei específica e deverá 

conter a delimitação da poligonal da área, os critérios, as normas especiais de uso e 

ocupação do solo e os instrumentos que poderão ser utilizados nos processos de 

regularização fundiária e urbanização das áreas. Pode-se definir o uso residencial como 

prioritário as ZEIS, bem como definir a área máxima dos lotes, os padrões específicos de 

parcelamento, a proibição de remembramento dos lotes, os preços e as formas de 

financiamento. 

Segundo o Ministério das Cidades28, o Brasil teve um século marcado por um 

intenso processo de urbanização onde os assentamentos precários surgiram como 

soluções habitacionais, produzidas mediante processos de iniciativa autônoma da 

população de baixa renda e a interferência do mercado designado como informal ou 

clandestino. Estes assentamentos se tornaram a forma predominante de moradia 

popular, refletindo a histórica desigualdade de distribuição da terra e da riqueza 

produzida no país. 

 

A expressão ”Zona Especial de Interesse Social“ – ZEIS surgiu em Recife, 
na lei municipal de uso do solo de 1983, delimitando áreas urbanas 
“caracterizadas como assentamentos habitacionais” surgidos 
espontaneamente, existentes e consolidados, onde são estabelecidas 
normas urbanísticas especiais, no interesse social de promover a sua 
regularização jurídica e a sua integração na estrutura urbana. A 
regulamentação das ZEIS contida na lei tornou-se referência para todo o 
Brasil, inspirando a aplicação do instrumento por governos municipais 
progressistas, comprometidos com políticas de urbanização e 
regularização fundiária de áreas ocupadas por favelas, bem como com a 
participação dos moradores nesses processos. (Regularização Fundiária. 
Fonte: Brasil. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Programas 
Urbanos, pg. 10.) 

 

Na década de 90 foram iniciados programas de urbanização envolvendo os três 

níveis de governo. Em 1999, o instrumento foi criado pela primeira vez na legislação 

urbanística do âmbito federal, por meio da lei número 9.785/99 que alterou a Lei 

6.766/79 e, entre outras disposições, estabeleceu os requisitos para Infraestrutura 

básica dos parcelamentos do solo situados em zonas habitacionais de interesse social 

(ZHIS), criadas por lei. 

A partir de 2001, com a aprovação do Estatuto da Cidade e o processo de 

aprovação dos Planos Diretores, os municípios contaram com base legal mais sólida para 

a criação de ZEIS, tanto em áreas ocupadas por assentamentos precários quanto em 

                                                           
28 O Item sobre ZEIS – ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL foi embasado no Guia para regularização e 
implementação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS em Vazios Urbanos. Brasília: Ministério das 
Cidades. Primeira Impressão: Dezembro, 2009. 55p. 
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vazios urbanos, podendo exigir a aplicação de instrumentos indutores do 

desenvolvimento urbano, como o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades e em 2004 foi aprovada a nova Política 

Nacional de Habitação pelo Conselho das Cidades, criada para promover o acesso à 

moradia digna para todos os segmentos da população, com prioridade para baixa renda, 

definindo três eixos principais de atuação: 

• A integração urbana de assentamentos precários. 

• A produção habitacional.  

• A integração da política habitacional à política de desenvolvimento urbano.  

Os objetivos principais das ZEIS são: estabelecer condições urbanísticas especiais 

para a urbanização e regularização fundiária dos assentamentos precários; Ampliar a 

oferta de terra para a produção de habitação de interesse social (HIS); e estimular e 

garantir a participação da população em todas as etapas de implementação. Identificar e 

reservar a terra, onde serão construídas as novas HIS, constitui um dos principais 

desafios. Uma das formas de enfrentamento da questão é a demarcação de ZEIS pelos 

municípios com vista a estabelecer condições mais favoráveis para o acesso das famílias 

de baixa renda a terra urbanizada e cumprimento da função social da propriedade. 

 

A lei número 11.977 de 2009, que regulamenta o PMCMV (Programa 
Minha Casa Minha Vida), também contempla importantes avanços para a 
política de regularização fundiária de assentamentos precários e para o 
marco regulatório das ZEIS, incluindo a sua definição como: “parcela de 
área urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida por outra lei 
municipal, destinada predominantemente à moradia de população de 
baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo” (artigo 47, V da lei 11.977/09). 

 

A definição legal de ZEIS, segundo o Ministério das Cidades é: 

• São zonas urbanas destinadas ao uso habitacional, ou seja, integram o perímetro 

urbano do município e devem possuir Infraestrutura e serviços urbanos ou garantir a 

viabilidade da sua implantação. 

• Devem ser criadas por lei de igual hierarquia das leis que instituem o zoneamento ou 

disciplina de uso do solo do município (Plano Diretor ou outra lei municipal), com 

regras que se aplicam tanto aos terrenos públicos quanto particulares. 

• São áreas destinadas predominantemente à moradia da população de baixa renda, 

independentemente de tratar-se de áreas previamente ocupadas por assentamentos 

populares ou de áreas vazias e subutilizadas. 

• São áreas sujeitas a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, que 

viabilizam a regularização fundiária dos assentamentos precários existentes e 

consolidáveis e facilitam a produção de moradias de interesse social, sempre com o 

cuidado de garantir condições de moradia digna. 
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O poder público municipal é responsável por coordenar a implementação das 

ZEIS, porque ela é um instrumento da política de desenvolvimento urbano do município. 

A efetividade das ZEIS, tanto de vazios como de áreas ocupadas, exigirá no período 

posterior à sua aprovação, ações de gestão que poderão envolver a participação do 

grupo criado para proceder à sua demarcação e regulamentação. Estas ações envolvem o 

setor habitacional e abrangem a articulação de agentes para viabilizar novos 

empreendimentos habitacionais e as intervenções de urbanização e regularização 

fundiária de assentamentos precários. Os integrantes do grupo deverão ter capacidade 

técnica, interesse ou familiaridade com a legislação urbanística e instrumentos de política 

urbana. A lei federal número 11.0977/09 define e distingue dois tipos de ZEIS, que 

podem ser usados em leis municipais para facilitar sua operacionalização. São eles: 

• ZEIS 01: Áreas públicas ou privadas ocupadas por assentamentos precários tais 

como: favelas e assemelhados, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais 

irregulares, habitados por famílias de baixa renda. Os critérios para sua demarcação 

decorrem de estabelecer critérios básicos para o parcelamento, uso do solo e 

edificações, para viabilizar a regularização a urbanização em áreas ocupadas por 

população de baixa renda. 

• ZEIS 02: áreas, terrenos e imóveis vazios, subutilizados ou não utilizados, adequados 

para a produção de habitação de interesse social (HIS). Os critérios para sua 

demarcação destas áreas devem ser apontados de acordo com a realidade do 

município, podendo abranger propriedades públicas e privadas. Estes vazios urbanos 

devem apresentar as seguintes características: o preço compatível; a existência de 

Infraestrutura e equipamentos urbanos básicos; a proximidade de assentamentos 

precários que demandam remoção de moradias; áreas que não tenham restrições 

ambientais para o uso habitacional e a localização em zona urbana ou indicada para 

expansão urbana. 

Segundo o Ministério das Cidades, os argumentos que justificam a aprovação e 

implementação das ZEIS em vazios urbanos variam de acordo com a situação particular 

de cada município, são eles: 

• A distribuição espacial da população urbana segundo a renda e taxas de crescimento 

demográfico, evidenciando que a população de baixa renda é sistematicamente 

“empurrada” para as áreas mais periféricas e menos adequadas à urbanização.  

• O custo social da expansão descontrolada da área urbana, especialmente quando esta 

avança sobre áreas de proteção ambiental. 

• A tendência de maior crescimento dos assentamentos precários, em relação aos 

empreendimentos habitacionais de interesse social. 
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• O gargalo que o acesso a terra representa para a efetivação do direito à moradia, 

ameaçando a realização dos objetivos de programas que envolvem a destinação de 

recursos públicos significativos. 

• A falta de controle da valorização especulativa do solo urbano levou a população mais 

pobre a enfrentar a questão habitacional com seus próprios recursos, arcando com 

ônus e riscos, da autoconstrução da moradia, da vida em áreas de urbanização 

precária e de iniciativas ilegais, como as ocupações de terrenos e imóveis ociosos.  

• A vigência de uma nova ordem jurídico-urbanística, que atribui ao Plano Diretor e à 

legislação urbanística dele decorrente, a competência para determinar em que 

condições a propriedade urbana cumpre a sua função social, com base nas exigências 

de ordenação da cidade. 

A demarcação das ZEIS deve ser feita em mapa oficial da cidade, 

preferencialmente digital e georreferenciado. Os perímetros devem também ser descritos 

mediante uma sequência de pontos e quando se tratar de ZEIS que abrangem um único 

imóvel, sua identificação pode ser feita no cadastro municipal de contribuintes 

imobiliários. Os municípios podem ter dificuldades na identificação de terrenos vazios 

para a demarcação das ZEIS, em função da imprecisão dos cadastros imobiliários 

municipais.  

 

 

11.3 HIS – HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

 

Segundo o Ministério das Cidades29, a definição clara e objetiva do que deve ser 

entendido por Habitação de Interesse Social (HIS) é fundamental para efetivar a 

vinculação de uma porcentagem dos terrenos, ou área construída nas ZEIS, ao uso 

habitacional de interesse social. Em outras palavras, trata-se de definir qual o tipo de 

moradia que deverá ser produzido e a quem essa moradia se destina. A definição de HIS 

associa o tipo ou padrão da moradia e a caracterização da população beneficiária. Na 

maioria dos municípios que já regulamentaram a questão, a definição de HIS foi 

estabelecida mediante a articulação do padrão da moradia, caracterizado por área útil 

(mínima de 30 m² e máxima de 80 m²), número máximo de um banheiro e de uma vaga 

de garagem. 

A baixa renda da população sintetiza as dificuldades de acesso à moradia e 

permite associação direta, tanto com os estudos do déficit habitacional, quanto com a 

população alvo dos programas direcionados à solução desse déficit. De acordo com o 

                                                           
29 O Item sobre HIS – HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL foi embasado no Guia para regularização e 
implementação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS em Vazios Urbanos. Brasília: Ministério das 
Cidades. Primeira Impressão: Dezembro, 2009. 55p. Especificamente no item 3.3 – Definição básica de HIS. 
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Ministério das Cidades 89,4% do déficit habitacional do país corresponde a famílias na 

faixa de renda de até três salários mínimos e que 6,5% do déficit a famílias entre três e 

cinco salários, temos o principal balizamento para a definição da população à qual se 

destina prioritariamente, a produção habitacional que demanda instrumentos especiais 

como as ZEIS, bem como outros incentivos e padrões especiais. 

Os municípios podem regulamentar, por decreto, o preço máximo das unidades ou 

ainda as condições de comercialização que garantam que as moradias sejam de fato 

acessíveis às famílias abrangidas pela faixa de renda estabelecida. Visando criar um novo 

incentivo para a produção de HIS, bem como facilitar o acesso à moradia digna, regular e 

atendida por equipamentos e serviços urbanos, os municípios também devem 

providenciar a aprovação de normas urbanísticas e edilícias especiais para os 

empreendimentos de HIS. 

O estabelecimento, pela legislação municipal, de padrões urbanísticos e edilícios 

específicos para a aprovação de empreendimentos habitacionais de interesse social já 

está prevista desde 1979, na lei federal que disciplina o parcelamento do solo urbano. De 

acordo com a lei número 6.766/79, o conjunto de normas, parâmetros e requisitos 

urbanísticos específicos para o parcelamento do solo e edificação em empreendimentos 

habitacionais de interesse social deve ser aprovado pela lei municipal e sua aplicação não 

é restrita às ZEIS. Segundo o Ministério das Cidades, as normas e parâmetros de 

parcelamento do solo e edificação para empreendimentos habitacionais de HIS devem 

contemplar, entre outros: 

• Os agentes que estão autorizados a promover tal tipo de empreendimento. 

• As tipologias de empreendimentos. 

• As zonas ou áreas da cidade onde os empreendimentos são permitidos. 

• As condições previstas na definição de HIS (área mínima e máxima das unidades, 

número máximo de banheiros e de vagas para estacionamento). 

• As dimensões mínimas e máximas dos lotes individuais, bem como a frente (testada) 

mínima admissível. 

• A dimensão máxima e o número máximo de unidades. 

• A área mínima e máxima da cota parte de terreno vinculada a cada unidade no caso 

de conjuntos. 

• As características do sistema viário que será admitido como via de acesso. 

• A Infraestrutura mínima a ser exigida no caso de parcelamento do solo. 

• Porcentagem e características de áreas públicas. 

• Áreas não edificáveis, áreas de preservação permanente e outros parâmetros da 

legislação ambiental a serem observados. 
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• Condições de insolação, iluminação, ventilação e salubridade das habitações, 

incluindo recuos, aberturas, pé direito mínimo e captação de águas pluviais. 

• Vagas para estacionamento e espaços de uso coletivo nos conjuntos. 

• Condições para usos não habitacionais nos conjuntos. 

• Restrições ao remembramento. 

Para agilizar o processo de aprovação dos empreendimentos de HIS os municípios 

poderão criar um grupo especial de análise e aprovação integrada (urbanística e 

ambiental) dos empreendimentos de HIS. Para a efetiva implementação das ZEIS, 

deverão ser propostos mecanismos de incentivo e de indução, garantindo um equilíbrio, 

entre o interesse social e o interesse dos proprietários dos imóveis. A regulamentação 

dos instrumentos do Estatuto da Cidade, pelo Plano Diretor, constitui o momento mais 

oportuno para a articulação dos instrumentos de política urbana com as ZEIS, visando à 

criação de tais mecanismos de incentivo e indução. 

A criação e operacionalização das ZEIS, como instrumento da política municipal de 

desenvolvimento urbano, é da exclusiva competência dos governos locais, sendo deles a 

responsabilidade de promover a participação dos diversos segmentos que atuam na 

produção social do espaço urbano e no processo de implementação das ZEIS, uma vez 

que é se suma importância o esforço coordenado por todos estes atores. 

 

 

11.4 INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE 

 

Segundo Oliveira30, o Estatuto da Cidade regulamenta, por meio do Plano Diretor, 

os instrumentos de política urbana articulados às ZEIS, visando à criação de tais 

mecanismos de incentivo e indução. A inclusão dos artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, compondo o capítulo desta política foi uma vitória da ativa participação de 

entidades civis e de movimentos sociais em defesa do direito à cidade, à habitação, ao 

acesso a melhores serviços públicos e a oportunidades de vida humana digna para todos. 

O Estatuto da Cidade reúne importantes instrumentos urbanísticos, tributários e jurídicos 

que podem garantir a efetividade ao Plano Diretor, que somente como lei não resolverá 

os históricos problemas urbanos, contudo com a nova legislação, os municípios têm a 

oportunidade de cumprir da melhor maneira, seu papel como sujeitos, responsáveis pela 

formulação e implementação da política urbana. 

                                                           
30 Texto retirado de: Oliveira, Isabel Cristina Eiras. Estatuto da Cidade, para compreender. Rio de Janeiro: 
IBAM/DUMA, 2001. 64 p. Trabalho realizado pela área de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal para a Caixa Econômica Federal. 
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Os mecanismos criados pelo Estatuto da Cidade31 que se articulam os 

instrumentos da política urbana com as ZEIS estão divididos em duas partes: a primeira 

são mecanismos de incentivo e a segunda são instrumentos de indução.  

 

11.4.1 Mecanismos de incentivo: 

• A transferência do direito de construir: regulamentado pelo artigo 35 do Estatuto e 

baseado no Plano Diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado 

ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o direito 

de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 

quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: implementação de 

equipamentos urbanos e comunitários; preservação do imóvel de interesse histórico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural; e programas de regularização fundiária e 

habitação de interesse social. Por tanto, o proprietário que não quiser utilizar 

diretamente a possibilidade de construir um empreendimento habitacional de 

interesse social, poderá ser facultada a transferência do direito de construir para 

outro imóvel, do mesmo proprietário. 

• Operação urbana consorciada: regulamentado pelo artigo 32,33 e 34 do Estatuto da 

Cidade, funcionam mediante limitação por lei, de um perímetro no qual o poder 

público pretende fomentar transformações urbanísticas a serem parcialmente 

custeadas por meio de contrapartidas dos proprietários dos imóveis abrangidos. A lei 

deve fixar: o programa de intervenções previstas para o seu perímetro; os benefícios 

que podem ser solicitados ao poder público pelos empreendedores imobiliários; as 

formas de cálculo e pagamento da contrapartida de empreendedores; os mecanismos 

de controle social; e programa de atendimento econômico e social para a população 

diretamente afetada pela operação. As OU podem ser aplicadas diretamente em áreas 

de concentração de assentamentos precários, onde a demarcação de ZEIS é 

essencial, para garantir a permanência da população de baixa renda no local. 

• Consórcio imobiliário: regulamentado pelo artigo 46, §1º do Estatuto da Cidade, 

constitui em uma forma de viabilização de planos de urbanização ou edificação por 

meio da qual o proprietário transfere ao poder público municipal seu imóvel e, após a 

realização das obras, recebe como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas e edificadas. O consórcio imobiliário pode ser aplicado diretamente na 

viabilização das HIS em ZEIS, quando o poder público dispuser de recursos para 

adiantar os investimentos necessários para a produção das HIS. 

                                                           
31 O Item sobre INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA CIDADE foi embasado no Guia para regularização e 
implementação de Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS em Vazios Urbanos. Brasília: Ministério das 
Cidades. Primeira Impressão: Dezembro, 2009. 55p; Especificamente no Item 4 – Articulação dos Instrumentos 
de política urbana com as ZEIS. 
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• Outorga onerosa do direito de construir: regulamentado pelo artigo 28 do Estatuto da 

Cidade, fixa áreas, por meio do Plano Diretor, nas quais o direito de construir pode 

ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante 

contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. Esta contrapartida paga ao município 

será destinada à: regularização fundiária, execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social e constituição de reserva fundiária estabelecida pelo 

Estatuto da Cidade. 

 

11.4.2 Instrumentos de indução: 

• Parcelamento, edificação e utilização compulsórios: são áreas sobre as quais incidem 

normas especiais derivadas do princípio da função social da propriedade e da cidade. 

Inscrito diretamente na Constituição Federal, este instrumento foi regulamentado 

pelo artigo 5 do Estatuto da Cidade e sua aplicação exige: a definição pelo Plano 

Diretor dos parâmetros e áreas onde será exigido o adequado aproveitamento do 

solo; uma lei municipal específica que regulamentará a aplicação das sanções 

cabíveis; e a notificação ao proprietário, averbada em cartório, exigindo o adequado 

aproveitamento. As ZEIS de vazios se destacam como áreas onde deve ser prevista a 

aplicação do parcelamento, edificação e utilização compulsórios, demarcadas 

justamente por serem necessárias e adequadas e por apresentarem centralidade e 

urgência de medidas que facilitem as condições de acesso a terra urbanizada. 

• Direito de preempção e desapropriação: A desapropriação por utilidade pública ou 

interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro esta regulamentada 

ao nível Federal desde 1941 e pode ser utilizado nas ZEIS. Tendo em vista a 

possibilidade de desapropriação por interesse social, para atendimento às 

necessidades habitacionais do município, a demarcação de ZEIS permite o controle 

sobre a valorização do imóvel, considera os limites orçamentários do município e 

vincula ao uso das HIS permitindo a constituição de reserva de terras para essa 

finalidade. O direito de preempção esta regulamentado no artigo 26, 27 e 28 do 

Estatuto da Cidade, e confere ao poder público municipal a preferência na aquisição 

do imóvel urbano que esteja sendo comercializado entre particulares, quando a 

municipalidade necessitar áreas para: regularização fundiária, execução de 

programas e projetos habitacionais de interesse social e constituição de reserva 

fundiária, entre outras. A área objeto de preempção deve ser indicada pelo Plano 

Diretor e delimitada conforme lei específica, que também deve tratar da 

regulamentação, observadas as disposições do Estatuto. 

• Processo de participação e gestão das ZEIS: A forma de garantir a participação, no 

caso da criação de ZEIS, contempla a inclusão da sociedade civil desde a formulação 
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inicial das propostas, mediante a criação do Grupo Gestor. A implementação das ZEIS 

de vazios exige o envolvimento de uma variedade de atores que não se restringe aos 

moradores diretamente beneficiados. Na prática, a implementação de ZEIS demanda 

um esforço de gestão do governo municipal e a participação de representantes dos 

diversos interesses envolvidos, incluindo: técnicos das Secretarias de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano; movimentos de moradia; cooperativas e mutirões que 

atuam como promotores habitacionais; construtoras e entidades empresariais do 

setor imobiliário.  

Baseado nestes mecanismos de incentivos e instrumentos de indução percebe-se 

a importância da implementação das ZEIS em vazios urbanos devido ao crescimento e a 

dinamização do setor imobiliário no Brasil, considerando a pressão que diversos fatores 

exercem sobre o preço da terra urbana, bem como a necessidade de reservar e destinar 

áreas adequadas para os empreendimentos dos programas habitacionais. 

 

 

11.5 IDOSOS (PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS) 

 

O Plano Local de Habitação buscou através do trabalho de levantamento de dados 

identificar a população de tem prioridade no acesso aos programas habitacionais. Dentro 

o público, buscou-se o idoso. Para que possamos definir esta população cabe-nos 

conceituá-lo. Para a analise dos dados considerou-se como idosos todos os que compõem 

a população de 60 anos e mais, tal como definido pelo marco legal da Política Nacional do 

Idoso e pelo Estatuto do Idoso32. 

Reconhece-se a existência de uma gama bastante ampla de critérios para a 

demarcação do que venha a ser um “idoso”. O mais comum baseia-se no limite etário, 

como é o caso, por exemplo, da definição da Política Nacional do Idoso (Lei 8.842, de 4 

de janeiro de 1994). O Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003) 

endossa essa definição33. 

Diante disso, consideramos que para a formulação de políticas públicas, a 

demarcação de grupos populacionais prioritários é extremamente importante. Torna-se 

necessário, porém antes delimitar o público alvo de um projeto habitacional aprimorar 

critérios de forma a aumentar a precisão das definições. Porém, estes dados que estarão 

com a administração municipal e servem de parâmetro para a busca ativa das famílias a 

partir dos dados que foram coletados.  

                                                           
32 Retirado do site http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estatuto_idoso.pdf  acessado em 24/09/2010. 
33 Retirado do site  http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/livros/idososalem60/.pdf. Autora Ana Amélia Camarano 
e Maria Tereza Pasinato Da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do IPEA. Acessado em outubro de 2010. 
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A grande vantagem do critério etário de definição de idoso para as políticas 

públicas reside na facilidade de sua verificação. Como já se mencionou, consideram-se 

como idosos os indivíduos com 60 anos e mais. No que tange a habitação que ora é a 

política pública discutida verifica-se a obrigatoriedade a reserva de 3% das unidades 

residenciais para os idosos nos programas habitacionais públicos ou subsidiados por 

recursos públicos. 

 

 

11.6 PESSOA COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA 

 

No contexto histórico brasileiro, a sociedade possui como alicerce das relações 

humanas o direito à dignidade, o respeito às diferenças mediante a aquisição de 

educação, moradia, saúde e emprego34. Segundo Camolesi (2004), a deficiência é uma 

restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais na vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social.  

O Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência a define como “aquela que 

apresenta em caráter permanente perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano” (artigo 3º do 

Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999). 

De acordo com o Censo do IBGE 2000, 14,5% da população brasileira ou 25 

milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência.  Destes, 70% vivem abaixo da 

linha da pobreza, 33% são analfabetos e 90% estão fora do mercado de trabalho. 

Possibilitar o acesso a habitação de interesse social a pessoa portadora de deficiência ou 

mobilidade reduzida é um desafio necessário para garantir a inclusão e o acesso a 

moradia digna a esta população. Para isso, além de oferecer uma moradia digna é 

fundamental observar as normas técnicas de acessibilidade nos projetos habitacionais 

para que atendam as especificidades da pessoa portadora de deficiência. 

 

11.7 SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL 

 

As pesquisas sobre saneamento básico35 têm indicado a existência de um grau 

significativo de deficiência no fornecimento dos serviços no Brasil. O levantamento 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2000, através da 
                                                           
34 Retirado do site http://www.fap.com.br/fapciencia/006/edicao_2010/001.pdf acessado em outubro de 2010. 
35 Texto baseado no artigo de BARROSO, Luis Roberto. Saneamento básico: competências constitucionais da 
União, estados e municípios. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, n. 13, 
abr./maio 2002. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: setembro 2010. 
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Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000) mostra que quase a metade dos 

municípios (47,8%) e 67% dos domicílios brasileiros não dispunham de rede para coletar 

seus dejetos, que acabam em fossas sépticas, rudimentares, ou, pior, são lançados em 

rios, comprometendo a qualidade de suas águas. Mais precisamente, dos 11 bilhões de 

litros de esgoto que saem das casas brasileiras, diariamente, três quartos vão parar 

diretamente nos cursos de água. Esta seria apenas mais uma informação estatística, se 

tantos fatores cruciais para a própria população não estivessem associados a ela.  

Além do problema eminente da poluição, as estimativas mostram que 80% das 

doenças e mais de 1/3 da taxa de mortalidade em todo o mundo decorrem da má 

qualidade da água utilizada pela população ou falta de esgotamento sanitário adequado 

(BARROSO, 2002)36. Segundo o IBGE (2000), dos 44,8 milhões de domicílios particulares 

permanentes existentes nas áreas urbanas e rurais do País, aproximadamente 22%, ou 

9,9 milhões, não são atendidos por rede geral de abastecimento de água. 

Em Santa Catarina através de uma pesquisa da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária (Abes)37 aponta como o segundo pior estado em tratamento de 

esgoto do Brasil, na frente apenas do Piauí. De acordo com o levantamento, 12% da 

população urbana têm saneamento adequado. A Casan, empresa que administra o 

esgoto, apresenta um percentual um pouco melhor, de 15%. Dos 293 municípios de 

Santa Catarina, apenas 30 têm rede coletora e tratamento de esgoto. Em Criciúma, 

nenhuma casa tem saneamento adequado. O esgoto não-tratado vai para o mar, rios, ou 

para os lençóis freáticos, no caso das fossas.  

Os dados mais recentes do saneamento básico, fornecidos pelo Sistema Nacional 

de Informações sobre o Saneamento – SNIS 200638 mostram que Santa Catarina está 

muito longe de ser considerado exemplo nos serviços essenciais a população, 

principalmente no que se refere a abastecimento de água e coleta de esgoto doméstico. 

O caminho da universalização do atendimento é muito importante. Entretanto 

muitos são os motivos, inclusive históricos, para que grande parte da população 

brasileira ainda não esteja abastecida com os serviços de água e esgoto. Enumerar os 

obstáculos que impedem a diminuição do déficit é um importante passo para se 

encontrar soluções. Sabendo quais as barreiras, podem-se analisar, de maneira racional, 

as formas possíveis de superá-las. Estas questões serão discutidas nos próximos tópicos, 

com o propósito principal de delinear o atual perfil do saneamento no Brasil. 

O Saneamento, uma das armas da Saúde Pública, é um conjunto de medidas que 

visa preservar ou modificar as condições do ambiente com a finalidade de prevenir 

doenças e promover a saúde. Saneamento básico se restringe ao abastecimento de água 
                                                           
36 Retirado do site  http://www.mesteco.ufba.br/scripts/db/teses/ANDERSONLUIS.pdf acessado em 
22/09/2010. 
37 Retirado do site http://www.ecopress.org.br, acessado em 22/09/2010. 
38 Retirado do site www.abes-sc.org.br/novosite/images/.../SaneamentoPAC.pdf  acessado em 22/09/2010.  
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e disposição de esgotos, mas há quem inclua o lixo nesta categoria. Outras atividades de 

saneamento são: controle de animais e insetos, saneamento de alimentos, escolas, locais 

de trabalho e de lazer e habitações.  

Para a OMS, Saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico do 

homem que exercem ou podem exercer efeito deletério sobre sua saúde. Normalmente, 

a atividade de saneamento tem como objetivos: controle e prevenção de doenças, 

melhoria da qualidade de vida da população, melhorar a produtividade do indivíduo e 

facilitar a atividade econômica39.  

 

 

11.8 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

O PLHIS ao identificar as necessidades habitacionais buscou reunir informações 

acerca da situação de saneamento básico nas moradias que necessitam investimentos 

habitacionais. De acordo com o levantamento de dados considerou-se as seguistes 

variáveis: rede geral, definida como a água disponibilizada pela Casan – Companhia de 

Água e Saneamento de Santa Catarina que leva as residências água própria para o 

consumo humano chamada de água potável e para ser considerada como tal ela deve 

obedecer a padrões de potabilidade. Além da água em rede geral também se buscou 

identificar famílias que não possuem água ou que ela esteja fora da residência. 

Para garantir o abastecimento de água, a melhor saída é a solução coletiva, 

exceto para comunidades rurais muito afastadas, como foram verificadas na pesquisa de 

campo. A água necessita de tratamento para se adequar ao consumo, porém todos os 

métodos têm suas limitações. Os métodos vão desde a simples fervura até correção de 

dureza e corrosão. As estações de tratamento se utilizam de várias fases de decantação 

e filtração, além de cloração. 

 

 

11.9 SISTEMA DE ESGOTOS 

 

Despejos40 são compostos de materiais rejeitados ou eliminados devido à 

atividade normal de uma comunidade. O sistema de esgotos existe para afastar a 

possibilidade de contato de despejos, esgoto e dejetos humanos com a população, água 

de abastecimento, vetores de doenças e alimentos. O sistema de esgotos ajuda a reduzir 

                                                           
39 Retirado do site  http://www.ufes.br/Parasitose.pdf acessado em 23/09/2010. 
40 Baseado no livro de CARVALHO, Benjamim de. Glossário de Saneamento e Ecologia. Editado por Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro:1981. 



 
 

124

despesas com o tratamento tanto da água de abastecimento quanto das doenças 

provocadas pelo contato humano com os dejetos, além de controlar a poluição dos rios.  

Existem soluções para a retirada do esgoto e dos dejetos, havendo ou não água 

encanada. Na coleta de dados priorizamos buscar dados de famílias que ainda utilizam 

“latrinas” na eliminação dos dejetos. Entende-se por latrina um local reservado para 

dejeções, não apropriado e considerado como um risco pessoal e ambiental. Algumas 

famílias ainda fazem uso desse tipo de método para eliminação de dejetos no município 

ficando muitas vezes próximos de fontes de água utilizadas para o consumo humano.  

 

 

11.10 DISPOSIÇÃO DO LIXO 

 

O lixo41 é o conjunto de resíduos sólidos resultantes da atividade humana. Ele é 

constituído de substâncias putrescíveis, combustíveis e incombustíveis. O problema do 

lixo tem objetivo comum a outras medidas, mais uma de ordem psicológica: o efeito da 

limpeza da comunidade sobre o povo. O lixo tem que ser bem acondicionado para 

facilitar sua remoção. Às vezes, a parte orgânica do lixo é triturada e jogada na rede de 

esgoto. Se isso facilita a remoção do lixo e sua possível coleta seletiva, também 

representa mais uma carga para o sistema de esgotos. Enquanto a parte inorgânica do 

lixo vai para a possível reciclagem, a orgânica pode ir para a alimentação dos porcos. 

 

 

11.11 PROGRAMAS SOCIAIS/BOLSA FAMILIA 

 

O Programa Bolsa Família42 é o maior programa de transferência de renda e nasce 

para enfrentar o maior desafio da sociedade brasileira, que é o de combater a fome e a 

miséria, e promover a emancipação das famílias mais pobres do país. Através do Bolsa 

Família o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias em 

situação de vulnerabilidade social.  

Consiste na ajuda financeira às famílias pobres, definidas como aquelas que 

possuem renda per capita de R$ 70,01 até 140,00 e extremamente pobres com renda 

per capita até R$ 70,00. A contrapartida é que as famílias beneficiárias são as 

condicionalidades na educação e saúde. O programa visa  reduzir a pobreza a curto e a 

longo prazo através de transferências condicionadas de renda, o que, por sua vez, visa  

quebrar o ciclo geracional da pobreza de geração a geração.  

                                                           
41 Retirado do livro CARVALHO, Benjamim de. Glossário de Saneamento e Ecologia. Editado por Associação 
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Rio de Janeiro:1981. 
42 Retirado do site http://www.mds.gov.br/bolsafamilia acessado em outubro de 2010. 
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No Bolsa Família foram incluídos também como potenciais beneficiários os grupos 

domésticos que não possuem em seus domicílios crianças, adolescentes, gestantes ou 

nutrizes. Esse diferencial elevou o número de potenciais recebedores circunscritos em um 

segmento delineado pelo déficit na renda domiciliar per capita. O objetivo foi de 

universalizar o acesso ao programa a todas as configurações de grupos domésticos 

considerados em situação de pobreza e de extrema pobreza. Como o critério definidor 

para a inclusão de grupos domésticos no Bolsa Família é a renda domiciliar per capita, 

homogeneizou-se os segmentos sociais em foco das diferentes regiões e dos meios 

urbano e rural do Brasil. Entretanto, com o intuito de reconhecer diferenças, o governo 

federal tem buscado priorizar a inclusão nesse programa de comunidades indígenas, 

quilombolas e ribeirinhas. 

 

 

11.12 FAMILIA 

 

Atualmente discorrer sobre o conceito de família nos remete a analise das 

transformações ocorridas na sociedade. De início, vale reafirmar que o conceito de 

família é polissêmico43, com várias acepções. Analisado sob a ótica mais restrita, ele se 

refere ao núcleo familiar básico e no mais amplo, ao grupo de indivíduos vinculados entre 

si por laços consangüíneos, consensuais ou jurídicos, que constituem complexas redes de 

parentesco.  Nas sociedades contemporâneas ocidentais, o modelo arquétipo é a família 

conjugal tradicional, constituída pelo casal e seus filhos não emancipados, e que residem 

em um domicílio independente. Contudo, como já se avançou, há uma brecha clara e 

crescente entre este modelo e uma realidade muito mais plural, na qual uma proporção 

crescente de famílias não se enquadra nesse padrão. 

É preciso compreender que o processo de transformação do modelo de familiar 

nuclear a muito tempo vem se atualizando com relação ao conceito de família. Segundo 

SEGALEN, 2000 a literatura especializada internacional insiste há muito tempo na 

desconstrução do "mito da família (nuclear) ocidental". No decorrer da história a família 

foi sofrendo transformações em seus modelos vividos. A saída da mulher do lar, para 

ingressar no mercado de trabalho, dividindo com o homem o papel de provedora de bens 

e educadora dos filhos, aponta para as transformações das relações da família para 

forma igualitárias44".  

A Política Nacional de Habitação, definida pelo Ministério das Cidades, em 

novembro de 2004, considera toda coabitação como déficit habitacional. Isto significa 

                                                           
43  Texto baseado no artigo de Inaiá Maria Moreira de Carvalho; Paulo Henrique de Almeida. Família e proteção 
social. São Paulo em Perspectiva.  vol.17 no.2 São Paulo Apr./June 2003. 
44 Retirado do site http://lucimaramaia.com.br/ acessado em outubro de 2010. 
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que as 3,4 milhões de famílias conviventes, conforme metodologias do IBGE se 

transformam automaticamente em 3,4 milhões de unidades do déficit habitacional. 

Contudo, esse procedimento ignora que a maioria das famílias conviventes são na 

realidade famílias estendidas que compartilham um mesmo espaço domiciliar e não, 

necessariamente, podem ser consideradas famílias nucleares que estão demandando 

uma nova moradia. 

 

 

11.13 MORADIA DIGNA 

 

O direito a moradia digna já estava previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, desde 1948. No Brasil, foi preciso tempo e luta para incluí-lo no artigo 6º da 

Constituição. Somente em 2000, por meio de uma emenda, a habitação adequada 

tornou-se direito do cidadão. Moradia digna não é apenas ter uma casa para morar. A 

população também deve contar com Infraestrutura básica (água, esgoto e coleta de lixo) 

para ter habitação de qualidade – que é um dos componentes do padrão de vida “digno”. 

No entanto, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 

2000, eram aproximadamente 41,8 milhões de pessoas carentes desses serviços em 

casa. E ainda, quase dois milhões de domicílios localizavam-se nas favelas45. 

No Brasil, o Ministério das Cidades conta com a Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos para planejar e implantar políticas urbanas e habitacionais. Considerando a 

dificuldade de acesso a moradia digna tem-se com elemento principal a dificuldade de 

acesso a terra urbanizada e bem localizada. Nesse contexto, a renda é a principal causa 

das desigualdades da moradia no Brasil. De acordo com o IBGE 2000, 83% das pessoas 

que não têm casas ou que moram em condições precárias, possuem renda familiar 

mensal de até três salários mínimos. Diante a renda insuficiente para adquirir áreas 

dotadas de Infraestrutura às famílias buscam se adequar as condições que possuem, 

utilizando-se de espaços impróprios para construir suas moradias. 

 

                                                           
45 Texto retirado do site http://www.metodista.br/cidadania/numero-35/moradia-direito-a-dignidade acessado 
em 24/09/2010. 
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12 ANÁLISE DOS DADOS LEVANTADOS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE 

CHAPECÓ - SC 

 

O Brasil presencia um elevado índice de famílias que não possuem um local digno 

para morar, ocasionando inúmeros outros problemas sociais. A falta de condições 

financeiras para a aquisição da casa própria é um dos motivos mais significantes, sendo 

que, a maioria das famílias não se enquadra no perfil exigido para o financiamento de 

imóveis. A única alternativa encontrada para estas famílias é a ocupação de terrenos, a 

construção de casas improvisadas, ou mesmo a permanência em residências cedidas por 

outras pessoas. 

Segundo o Ministério das Cidades o déficit habitacional do Brasil, no ano 2000, 

chegou a 5.890.139 moradias, equivalendo a 13,15% do total de domicílios brasileiros. 

Na região Sul este número chegou a 516.603 (7,17% do total de domicílios), sendo que 

Santa Catarina apresentava um déficit de 101.229 moradias46, o que vem ocasionando 

nos municípios catarinenses inúmeros problemas sociais, territoriais e governamentais. 

Diante desta realidade torna-se imprescindível que seja realizado um trabalho em 

relação aos problemas enfrentados por estas famílias, afim de que se possa efetuar um 

planejamento de acordo com as reais necessidades deste segmento populacional. Com 

base na pesquisa de dados realizada no município de Águas de Chapecó, apresenta-se a 

seguir os resultados dos dados obtidos com relação à demanda habitacional deste 

município, considerando enquanto principais especificidades a situação socioeconômica 

das famílias e as inadequações habitacionais.  

O presente levantamento de dados iniciou-se no dia 03/08/2010 à 04/10/2010 na 

cidade de Águas de Chapecó com a colaboração das agentes comunitárias de saúde do 

município: Juliana A. Florêncio; Carla de Moura; Silvana Schweikart; Ilda Ziliotto; 

Silvania Zavistanoviz; Rosani S. Oliveira Jesus; Neuza de Quadros; Andrize Perosso; 

Lediane de Oliveira; Julcéia Mees; Vani da Maia; Jaqueline Pegoraro.  Por intermédio de 

um questionário, foram levantados dados como identificação da família e localização da 

residência, características do local e do domicílio, saneamento básico, renda familiar, 

qualificação do chefe e dos membros maiores de idade e participação em programas 

sociais. 

É importante ressaltar que a demanda habitacional do município em análise, 

corresponde ao total de 322 famílias, o que diz respeito a 20,61% do total de domicílios 

do município47. 

                                                           
46Dados do Censo 2000 e apresentado pelo Ministério das Cidades, disponíveis em 
www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/biblioteca, acessado em 23/09/2010. 
47 Dados do Censo 2000, disponível em: www.ibge.gov.br/cidades. 
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Verifica-se que as famílias vêm se modificando, acompanhadas pelos 

acontecimentos históricos, sociais e econômicos ocorridos nos últimos anos. No decorrer 

da história a família foi sofrendo transformações em seus modelos vividos. A saída da 

mulher do lar, para ingressar no mercado de trabalho, dividindo com o homem o papel 

de provedora de bens e educadora dos filhos, aponta para as transformações das 

relações da família para formas igualitárias. 

A Política Nacional de Habitação, definida pelo Ministério das Cidades, em 

novembro de 2004, considera toda coabitação como déficit habitacional. Isto significa 

que as 3,4 milhões de famílias conviventes, conforme metodologia do IBGE (2000), se 

transformam automaticamente em 3,4 milhões de unidades do déficit habitacional.  

Contudo, esse procedimento ignora que a maioria das famílias conviventes são na 

realidade famílias estendidas que compartilham um mesmo espaço domiciliar e não, 

necessariamente, podem ser consideradas famílias nucleares que estão demandando 

uma nova moradia. 

 

 

12.1 ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DA FAMÍLIA 

 

No levantamento de dados do município de Águas de Chapecó, observa-se como 

este número vem aumentando, das 322 famílias pesquisadas, 21,12% é composta por 5 

ou mais integrantes, o que não significa um número elevado de filhos por famílias, 

devido as modificações que vêm ocorrendo nos grupos familiares. 

O índice de famílias compostas por 4 integrantes representa 22,36% das famílias 

pesquisadas. Destas famílias, 24,84% é composta por 3 integrantes, estas na sua 

maioria, compostas por pai, mãe e filhos. A taxa de famílias formadas com apenas dois 

integrantes representa 22,67% e as formadas por um integrante é de 9,01%, estas 

muitas vezes tem mais dificuldades em acessar projetos e programas habitacionais, 

considerando que há famílias numerosas e vulneráveis, na espera da aquisição da casa 

própria. 

 

TABELA 14: HABITANTES POR MORADIA 

Habitantes por moradia Número de famílias Porcentagem 

1 pessoa 29 9,01% 

2 pessoas 73 22,67% 

3 pessoas 80 24,84% 

4 pessoas 72 22,36% 

5 pessoas ou mais 68 21,12% 

 322 100,00% 
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GRÁFICO 2: HABITANTES POR MORADIA 
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Os dados demonstram que apesar das pesquisas realizadas nos últimos anos pelo 

IBGE apresentarem uma redução no número de pessoas no grupo familiar, resultado 

também da redução da concepção de filhos, observa-se que ainda as famílias mais 

numerosas são exatamente aquelas que apresentam alguma necessidade habitacional, 

fator que estará paralelamente relacionado à renda per capita, bem como ao poder 

aquisitivo de cada família. 

A falta de acesso à moradia obriga famílias a dividirem residências muitas vezes 

incapazes para abrigar tamanha quantidade de pessoas de maneira digna e adequada. 

Mesmo com os novos arranjos familiares que apontam para a formação de famílias mais 

numerosas. Na tabela, observa-se que o maior percentual concentra-se nas famílias 

compostas por uma única família, totalizando 90,37%. As famílias composta por duas 

famílias morando na mesma residência representam 7,76% e 1,24% representa as 

famílias em que há presença de mais que duas famílias residindo juntas. 

 

TABELA 15: QUANTIDADE DE FAMÍLIAS MORANDO JUNTAS NA RESIDÊNCIA 

Quantidade de famílias 
morando juntas na 

residência 
Número de famílias Porcentagem 

Uma 291 90,37% 

Duas 25 7,76% 

Mais que duas 4 1,24% 

Não Informado 2 0,62% 

  322 100,00% 
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Atualmente discorrer sobre o conceito de família remete a analise das 

transformações ocorridas na sociedade. Vale reafirmar que o conceito de família é 

polissêmico48, com várias acepções. Analisado sob a ótica mais restrita, ele se refere ao 

núcleo familiar básico e no mais amplo, ao grupo de indivíduos vinculados entre si por 

laços consanguíneos, consensuais ou jurídicos, que constituem complexas redes de 

parentesco.  Nas sociedades contemporâneas ocidentais, o modelo arquétipo é a família 

conjugal tradicional, constituída pelo casal e seus filhos não emancipados e que residem 

em um domicílio independente. Contudo, há uma abertura crescente entre este modelo e 

uma realidade mais plural, na qual uma proporção crescente de famílias não se enquadra 

nesse padrão. 

É preciso compreender que o processo de transformação do modelo de familiar 

nuclear vem se atualizando com relação ao conceito de família. Segundo Segalen, 2000, 

a literatura especializada internacional insiste na desconstrução do "mito da família 

(nuclear) ocidental". No decorrer da história a família foi sofrendo transformações em 

seus modelos vividos. A saída da mulher do lar, para ingressar no mercado de trabalho, 

dividindo com o homem o papel de provedora de bens e educadora dos filhos, aponta 

para as transformações das relações da família para forma igualitárias49. No sentindo 

popular, família significa pessoas aparentadas que em geral vivem na mesma residência, 

particularmente o pai, a mãe e os filhos. Ou ainda, pessoas do mesmo sangue, 

ascendência, linhagem, estirpe ou admitidos por adoção. 

Cada família varia a sua composição durante sua trajetória vital e diversos tipos 

de família podem coexistir numa mesma época e local. Por exemplo: casais que viveram 

numa família extensa, com mais de duas gerações dentro da residência, tornaram-se 

nucleares pela morte dos membros mais velhos e quando os filhos saem de casa, voltam 

a viver como uma família conjugal (somente um casal).50  

Nesse sentido, observa-se que as mudanças também ocorrem em relação à faixa 

etária, sendo que no município de Águas de Chapecó, das 1107 pessoas que compõe as 

322 famílias pesquisadas, em primeiro lugar aparecem os adultos com 52,48%, em 

segundo lugar as crianças (0 até 12 anos incompletos) que representam 25,29%, em 

terceiro lugar os idosos (mais de 60 anos) que representam 11,29%, em quarto os 

adolescentes (de 12 até 18 anos) que representam 9,49%, e por último os pessoa com 

deficiência que representam 1,45% dos pesquisados. 

 

 

                                                           
48  Texto baseado no artigo de Inaiá Maria Moreira de Carvalho; Paulo Henrique de Almeida. Família e proteção 
social. São Paulo em Perspectiva.  vol.17 no.2 São Paulo Apr./June 2003.  
49 Retirado do site http://lucimaramaia.com.br/ acessado em outubro de 2010. 
50  Retirado do site http://veterinariosnodiva.com.br/books/familia.pdf acessado em 20/09/2010. 
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TABELA 16: HABITANTES POR IDADE 

Faixa etária Número de pessoas Porcentagem 

Idosos (mais de 60 anos) 125 11,29% 

Adultos (de 18 a 59 anos) 581 52,48% 

Crianças (de 0 a 12 anos 
incompletos) 280 25,29% 

Adolescentes (de 12 a 18) 105 9,49% 

PCD  16 1,45% 

 1107 100,00% 
* PCD (Pessoa com deficiência) 

 

Para delimitar o público de convergência de um projeto habitacional, torna-se 

necessário, aprimorar critérios de forma a aumentar a precisão das definições. Dessa 

forma, a vantagem do critério etário de definição para inclusão de pessoas nas políticas 

públicas, reside na facilidade de visualização da população em idade ativa (PIA), ou seja, 

o conjunto de pessoas teoricamente aptas a exercer alguma atividade econômica. No 

Brasil, a PIA51 é composta por todas as pessoas com 10 anos ou mais, e divide-se em 

população economicamente ativa e população não economicamente ativa. 

A população economicamente ativa compreende a mão de obra com que o setor 

produtivo pode contar, dividindo-se em população ocupada e população desocupada:  

• População ocupada são as pessoas que trabalham, incluindo-se: empregadas, ou seja, 

que trabalham para um empregador, com jornada de trabalho e remuneração 

definida, aquelas que trabalham por conta própria e não tem empregados, os 

empregadores e às não remuneradas, que exercem alguma atividade voluntária com 

menos de 15 horas semanais, ajudando alguma instituição. 

• População desocupada são as pessoas que não trabalham, mas estão buscando o 

trabalho através de alguns meios como agências de empregos, jornais, contato com 

pessoas, entre outras (IBGE, 2000). 

A população não economicamente ativa são as pessoas incapacitadas para o 

trabalho, ou que desistiram de trabalhar, ou inda, que não querem trabalhar. Incluem-se 

os incapacitados, os estudantes, as pessoas que cuidam dos afazeres domésticos e os 

desalentados, que segundo o IBGE (2000), são aquelas pessoas que estão 

desempregadas e há mais de um mês não procuram trabalho. Por sua vez, as pessoas 

abaixo de 10 anos, são consideradas em idade economicamente não ativa. 

Todavia, apesar da proibição do trabalho infantil, o IBGE considera a idade acima 

de 10 anos para cálculo da população economicamente ativa, por considerar que ainda 

há no Brasil a exploração do trabalho infantil. 

                                                           
51 Baseado na texto do IBGE disponível no site www.ibge.gov.br, acessado em 08/10/2010. 
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 Diante disso, dentre os dados apresentados na pesquisa, com relação à faixa 

etária, é importante enfatizar que apesar do maior número de pessoas corresponderem a 

pessoas adultas, ou seja, com idade entre 18 a 59 anos, no que diz respeito ao acesso à 

moradia digna, a demarcação de grupos populacionais é importante, uma vez que 

através dela, é possível identificar beneficiários para focalizar recursos e garantir direitos.  

Com relação à população idosa, ou seja, todos que compõe a faixa etária de 60 

anos ou mais, assim definida pela Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso, a 

pesquisa buscou delimitar a necessidade do idoso com relação aos investimentos 

habitacionais, avaliando as condições de vida na qual se encontravam no momento do 

levantamento de dados junto aos agentes de saúde do município. 

Considerando o dado apresentado acima, no que diz respeito a posterior 

elaboração do plano de ação para a redução do déficit habitacional no município, é 

importante lembrar que a partir da aprovação da Lei nº 10.741⁄2003, Estatuto do Idoso, 

é garantido o direito à moradia digna e prioridade de atendimento ao idoso nos 

programas habitacionais, que dentre outros critérios, estabelece a obrigatoriedade da 

reserva de 3% das unidades residenciais produzidas pelo poder público ou subsidiados 

por recursos públicos.  

A presença de crianças e adolescentes nas famílias pesquisadas soma 34,78%, 

representando o segundo maior contingente populacional. A estes é reservado o direito à 

convivência familiar e comunitária, no seio da sua família, ou excepcionalmente em 

família substituta, em que cabe ao poder público, dentre outras, priorizarem os infantes 

no atendimento dos serviços públicos. Com relação às deficiências habitacionais, 

viabilizar meios para que a família possa oferecer moradia adequada ao desenvolvimento 

das crianças e adolescentes. 

De acordo com o Censo do IBGE (2000), 14,5% da população brasileira possui 

algum tipo de deficiência, o que corresponde a aproximadamente 25 milhões de 

brasileiros. Destes, 70% vivem abaixo da linha de pobreza, 33% são considerados 

analfabetos e 90% estão fora do mercado de trabalho. Possibilitar o acesso à habitação 

de interesse social para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 

reduzida, é um desafio necessário para garantir o acesso à moradia digna a este 

contingente populacional. Além disso, além da inclusão dessas pessoas nos programas 

habitacionais, é fundamental observar as normas técnicas de acessibilidade para que 

atendam as especificidades de cada pessoa portadora de deficiência. 

A partir da análise dos dados apresentados, observa-se a amplitude que envolve a 

elaboração de projetos habitacionais com relação à delimitação do público. De posse 

desses dados já consolidados, o poder público municipal de Águas de Chapecó terá 

disponível um parâmetro para a busca ativa de futuros beneficiários aos projetos de 
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habitação. 

Ao referenciar a população do município que demanda investimentos habitacionais 

torna-se fundamental relacioná-la a renda familiar mensal, tendo em vista que na 

maioria dos casos o não investimento em melhorias habitacionais está intimamente 

relacionado à falta de renda. A questão renda familiar pode ser analisada na tabela, de 

acordo com o levantamento de dados realizados. 

 

TABELA 17: RENDA FAMILIAR (SOMA DOS RENDIMENTOS DE TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA) 

Renda familiar Número de famílias Porcentagem 

Até meio salário mínimo 49 15,22% 

Até 1 salário mínimo 113 35,09% 

De 1 até 2 salários mínimos 122 37,89% 

De 2 até 3 salários mínimos 31 9,63% 

Mais que 3 salários mínimos 7 2,17% 

 322 100,00% 

 

Visando identificar os grupos que compõe a base social da população pesquisada, 

foi levantada a distribuição da renda média mensal do total de famílias pesquisadas. A 

apresentação dos dados segundo a faixa de renda média familiar mensal, baseada no 

salário mínimo, permite identificar o grupo de menor renda, sendo este o principal fator 

para a elaboração das políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida da 

população, enfatizando a questão política habitacional. 

A pesquisa da demanda habitacional no município de Águas de Chapecó envolveu 

o levantamento da faixa de renda das famílias consideradas déficit habitacional.  Todavia, 

o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social tem como principal objetivo garantir 

que os recursos públicos sejam destinados a subsidiar a população de menor renda, na 

qual se concentra a maior parte do déficit habitacional brasileiro. Observando os dados 

referentes à distribuição da renda, percebe-se que a realidade da demanda habitacional 

do município, não difere da realidade brasileira, em que 92% do déficit habitacional 

concentram-se nas famílias mais carentes52. 

De acordo com a tabela percebe-se que a renda das famílias que demandam 

investimentos habitacionais é baixa, sendo que, 15,22% das famílias a renda mensal é 

de até meio salário mínimo e 35,09% representa as famílias em que a renda mensal é 

até 1 salário mínimo. O que na prática representa a impossibilidade de inclusão dessas 

famílias em financiamentos habitacionais privados viabilizados via Caixa Econômica 

Federal. Entretanto, a Caixa Econômica Federal dispõem outras linhas de financiamento 

através do programa Minha Casa Minha Vida, para as famílias com a renda mensal de até 

                                                           
52 Retirado do site www.mc.gov.br caderno MCidades 4. 
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3 salários e as famílias com renda mensal até 10 salários. Para as famílias que se 

enquadram no programa, um dos critérios é o comprometimento de 10% da renda 

durante dez anos para o pagamento das prestações, sendo que para as famílias com 

renda até 3 salários mínimos, a parcela mínima é no valor de R$ 50,00. É importante 

salientar que, uma vez a família beneficiada com programa habitacional do governo, não 

poderá participar novamente. 

De acordo com os dados, a maior demanda se concentra nas famílias com renda 

de 1 até 2 salários mínimos, totalizando 37,89%. As famílias em que a renda é de 2 até 

3 salários mínimos representam 9,63% das famílias pesquisadas e 2,17% representa as 

famílias em que a renda mensal é mais que 3 salários. 

Seguindo a análise da renda familiar mensal, percebe-se que a responsabilidade 

do município aumenta quando se aborda o acesso à habitação para a população 

considerada na linha da pobreza. Analisar as necessidades habitacionais da população 

mais carente é a ação primeira para a implementação da política habitacional. Dessa 

forma, há de se planejar a criação de programas habitacionais com recursos públicos 

financeiros do próprio município, para que não se repita o legado da exclusão das 

famílias carentes ao acesso à moradia digna.   

Nos municípios pequenos a renda nas famílias geralmente é menor, onde muitas 

vezes o trabalho informal tem maior concentração. Cabe enfatizar que analisar renda nos 

remete a considerar dados relativos às pessoas das famílias que são responsáveis por 

garantir as condições básicas para a família. Neste caso, passa-se a analisar os dados 

relacionados ao responsável legal e ao cônjuge. 

Para iniciar a análise referente aos dados do responsável legal e cônjuge torna-se 

fundamental evidenciar que ambos são responsáveis pela família, não somente no que se 

refere à renda, mas também a educação, repasse de valores sociais, autonomia e 

emancipação dos filhos, se os possuir. A seguir é possível visualizar a data de nascimento 

dos mesmos para que seja possível discorrer sobre as mudanças na composição familiar 

nos dias atuais. 

 

TABELA 18: DATA DE NASCIMENTO DO RESPONSÁVEL PELA RESIDÊNCIA 

Data de nascimento do 
responsável pela 

residência 
Número de famílias Porcentagem 

De 1910 até 1930 7 2,17% 

De 1931 até 1951 78 24,22% 

De 1952 até 1972 129 40,06% 

De 1973 até 1993 102 31,68% 

Não informado 6 1,86% 

 322 100,00% 
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TABELA 19: DATA DE NASCIMENTO DO CÔNJUGE 

Data de nascimento do cônjuge Número de famílias Porcentagem 

De 1920 até 1938 9 2,80% 

De 1939 até 1956 51 15,84% 

De 1957 até 1974 80 24,84% 

De 1975 até 1992 90 27,95% 

Sem cônjuge 80 24,84% 

Não Informado 12 3,73% 

 
322 100,00% 

 

A tabela mostra que 40,06% dos responsáveis legais possuem idade entre 38 e 

58 anos. O que chama atenção é o percentual de cônjuges nascidos de 1975 até 1992, 

os quais totalizam 27,95%. Se fizer uma breve análise desta situação percebe-se que 

estes, possuem idade entre 18 e 35 anos, o que leva a compreensão de que os jovens 

constituem união civil ou estável cada vez mais precoce. 

Deve-se considerar que 31,68% dos responsáveis legais possuem idade entre 17 

e 37 anos, 24,22% representam os com idade entre 59 e 79 anos e 2,17% representam 

os responsáveis legais com idade entre 80 e 100 anos de idade. Com relação à faixa 

etária do cônjuge, 24,84% possuem idade entre 36 e 53 anos, 15,84% possuem idade 

entre 54 e 71 anos e 2,80% estão na faixa etária de 72 e 90 anos de idade. 

Considerando que 3,73% não informaram a questão e 24,84% representa os que vivem 

sem cônjuge, o que às vezes refere-se a mulheres chefes de família e idosos que vivem 

sozinhos. 

Para analisar de forma mais eficaz os dados habitacionais buscou-se informações 

sobre a origem das famílias que se caracterizam como déficit habitacional para que o 

gestor municipal consiga refletir sobre o dado e planejar alternativas de conter ou 

prevenir o dimensionamento desse déficit. 

 

TABELA 20: ORIGEM DO RESPONSÁVEL PELA RESIDÊNCIA 

Origem do responsável 
pela residência Número de famílias Porcentagem 

Do município 247 76,71% 

De outro município 36 11,18% 

De outro estado 10 3,11% 

Não informado 29 9,01% 

  322 100,00% 

 

A tabela traça um perfil de origem do responsável legal de todas as famílias. A 

maior parte, ou seja, 76,71% dos responsáveis legais são naturais do município de 

Águas de Chapecó, 11,18% são advindos de outro município e 3,11% de outro Estado, 
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considerando que 9,01% não informaram a questão. 

Apesar das mudanças no quadro familiar apresentadas anteriormente, como a 

mulher chefe de família, das famílias pesquisadas, constatou que o homem ainda é o 

maior responsável legal pela família, representando 70,50%, sendo que os restantes 

29,19% são representados pelas mulheres como responsável legal, que muitas vezes 

sustentam a casa e educam os filhos sem a ajuda de um companheiro. 

 

TABELA 21: SEXO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Sexo do responsável legal Número de famílias Porcentagem 

Masculino  227 70,50% 

Feminino 94 29,19% 

Não Informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

Conforme salientado, a família vem se modificando ao longo do tempo, sendo que 

houve períodos em que as famílias eram geralmente constituídas por celebrações 

religiosas, porém, essa realidade vem se modificando, levando inúmeras pessoas a 

constituírem família por intermédio da união estável53. 

Entretanto, é possível notar, conforme mostra a tabela, que parte das famílias 

pesquisadas, ainda constitui união através do casamento civil, totalizando 45,34%. Em 

segundo lugar aparecem às famílias constituídas através da união estável, representando 

27,64%, sendo que muitos casais optam pela união estável considerando-se o alto custo 

para a realização de um casamento civil. 

 

TABELA 22: ESTADO CIVIL 

Estado civil Número de famílias Porcentagem 

Solteiro 29 9,01% 

Casado 146 45,34% 

Viúvo 29 9,01% 

Separado judicialmente 4 1,24% 

Divorciado 4 1,24% 

União estável 89 27,64% 

Separado 20 6,21% 

Não informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

                                                           
53 De acordo com o novo Código Civil, Art. 1723 união estável trata-se da convivência duradoura de homem e 
mulher com objetivo de constituir família. 
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A união estável assegura a mesma igualdade de direitos de um casamento civil. 

Destas famílias, há um percentual de solteiros e viúvos, juntos somam 18,02% e, 6,21% 

representam os responsáveis separados54. 

O Brasil teve seus avanços em relação à educação dos cidadãos, se comparado 

com as décadas anteriores, embora ainda existam problemas estruturais para a 

erradicação do analfabetismo. Muitos investimentos foram realizados para que as 

pessoas consigam elevar seu grau de instrução com ênfase ao Brasil Alfabetizado55 

implantado pelo Ministério da Educação, em praticamente todos os municípios do Brasil. 

Entretanto, com as tantas oportunidades ainda têm-se nos municípios inúmeras pessoas 

sem acesso à educação de jovens e adultos, por motivos variados. 

Embora a educação seja um elemento primordial para a inclusão social e um fator 

determinante para a reversão da pobreza, das 322 famílias pesquisadas, constatou um 

percentual de responsáveis legais analfabetos, totalizando 7,76% e 27,02% 

alfabetizados. Conforme tabela, observa-se que 37,89% dos responsáveis possuem 

escolaridade 1ª a 4ª série, 19,57% representa os com escolaridade máxima de 5ª a 8ª 

série e 6,83% concluíram o ensino médio.  

Com todos os avanços em relação à educação, as classes mais vulneráveis ainda 

são as que mais têm dificuldade em acessar o ensino superior. Conforme o levantamento 

de dados, somente 0,31% dos responsáveis legais possui nível superior, considerando 

que 0,62% não informaram a questão. 

 

TABELA 23: NÍVEL DE INSTRUÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

Nível de instrução do 
responsável legal Número de famílias Porcentagem 

Analfabeto 25 7,76% 

Alfabetizado 87 27,02% 

De 1ª a 4ª série 122 37,89% 

De 5ª a 8ª série 63 19,57% 

Nível médio 22 6,83% 

Nível superior 1 0,31% 

Não Informado 2 0,62% 

  322 100,00% 

 

                                                           
54 De acordo com os dados do IBGE, para cada quatro casamentos realizados em 2007, foi registrada uma 
separação.  
55 O  MEC realiza, desde 2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado para a alfabetização de jovens, 
adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania  e o despertar do interesse pela elevação da 
escolaridade. O Brasil Alfabetizado  é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário 
a 1.928 municípios  que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse total,  90%  
localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na implementação das ações do 
programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. Podem aderir ao programa, por 
meio das resoluções específicas publicadas no Diário Oficial da União, estados, municípios e o Distrito Federal. 
Retirado do endereço www.portalmec.gov.br, acessado em 08/10/2010. 
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Os dados pesquisados nas famílias sobre o cônjuge do responsável legal, 

relacionados com o índice de escolaridade mostram um percentual de 8,39% são 

analfabetos e 14,60% representam os cônjuges alfabetizados. O índice de cônjuge que 

possuem escolaridade máxima de 1ª a 4ª série é de 25,16%, 18,94% possuem 

escolaridade de 5a e 8a série. Analisando os dados, verifica-se que, somente 6,83% 

concluíram o ensino médio e 0,93% tem nível superior. 

 

TABELA 24: NÍVEL DE INSTRUÇÃO DO CÔNJUGE 

Nível de instrução do 
cônjuge 

Número de famílias Porcentagem 

Analfabeto 27 8,39% 

Alfabetizado 47 14,60% 

De 1ª a 4ª série 81 25,16% 

De 5ª a 8ª série 61 18,94% 

Nível médio 22 6,83% 

Nível superior 3 0,93% 

Sem cônjuge 80 24,84% 

Não Informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

O analfabetismo e a baixa escolaridade entre pessoas idosas é mais comum, 

considerando a falta de oportunidade disponibilizada aos mesmos. Há algumas décadas, 

as crianças e adolescentes, principalmente as moradoras do meio rural, eram obrigadas a 

abandonar os estudos com a finalidade de auxiliar os pais nas atividades agrícolas a fim 

de garantir o sustento da família. Outro fator considerável é à distância das residências 

aos estabelecimentos escolares, uma vez que, nesta época não eram disponibilizados 

transportes escolares gratuitos como acontece, na atualidade. 

Considerando que o fator tempo de moradia no município comumente é utilizado 

como critério para acessar programas habitacionais nos municípios, busca-se elucidar 

esse dado para o município dentre as famílias que necessitam investimentos 

habitacionais. 

 

TABELA 25: TEMPO DE MORADIA NO MUNICÍPIO 

Tempo de moradia no 
município 

Número de famílias Porcentagem 

Até 1 ano  10 3,11% 

De 1 até 3 anos  11 3,42% 

De 3 até 7 anos  21 6,52% 

Mais de 7 anos  278 86,34% 

Não Informado 2 0,62% 

  322 100,00% 



 
 

139

 

A tabela mostra o tempo de moradia das famílias pesquisadas, onde há um 

percentual de 86,34% famílias que residem mais de 7 anos no município de Águas de 

Chapecó, o que representa um baixo risco de serem contemplados com moradia e 

posteriormente mudarem-se para outros locais, pois já possuem uma história de vida e 

trabalho no próprio município. Destas famílias, 6,52% residem no município de 3 até 7 

anos, 3,42% de 1 até 3 anos e, 3,11% representam as famílias que residem menos de 

um ano. Ao refletir questões relativas ao tempo de moradia é importante referenciar a 

situação no mercado de trabalho do responsável legal e do cônjuge como segue na 

tabela. 

 

TABELA 26: SITUAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL NO MERCADO DE TRABALHO 

Situação do responsável legal no 
mercado de trabalho Número de famílias Porcentagem 

Assalariado s/ carteira 14 4,35% 

Assalariado c/ carteira 35 10,87% 

Agricultor 127 39,44% 

Diarista 30 9,32% 

Desempregado 29 9,01% 

Aposentado / Pensionista 86 26,71% 

Não Informado 1 0,31% 

 322 100,00% 
 

TABELA 27: SITUAÇÃO DO CÔNJUGE NO MERCADO DE TRABALHO 

Situação do cônjuge no mercado de 
trabalho Número de famílias Porcentagem 

Assalariado s/ carteira 17 5,28% 

Assalariado c/ carteira 32 9,94% 

Agricultor 105 32,61% 

Diarista 18 5,59% 

Desempregado 21 6,52% 

Aposentado /pensionista 49 15,22% 

Sem cônjuge 80 24,84% 

  322 100,00% 

 

Assim como outros municípios da região Oeste de Santa Catarina, Águas de 

Chapecó pode ser considerado um município basicamente agrícola. Dentre as principais 

culturas destaca-se o fumo, feijão e o milho. A população da área urbana constitui-se de 

assalariados que trabalham nas pequenas indústrias, funcionários públicos, diaristas e 

comerciantes de pequeno porte, fazendo com que moradores se deslocam diariamente 

ao município vizinho para trabalhar em frigoríficos, no qual o município disponibiliza 

transporte diariamente. Diante dessa realidade, observa-se que 39,44% dos 
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responsáveis legais a situação no mercado de trabalho está vinculada à agricultura e 

32,61% representa o percentual de cônjuge em que o vínculo empregatício também está 

diretamente ligado à agricultura.  

Verificou que das famílias pesquisadas, 9,01% dos responsáveis legais estão 

desempregados e 6,52% representa os cônjuges desempregados, analisando os dados, 

pode-se concluir que este percentual de cônjuge desempregado está diretamente ligado 

as mulheres donas de casa.  

Conforme tabela, observa-se que 10,87% dos responsáveis são assalariados com 

carteira de trabalho e 9,94% dos cônjuges encontram-se na mesma situação. Entretanto, 

nota-se um percentual de assalariados sem carteira de trabalho, 4,35% dos responsáveis 

e 5,28% dos cônjuges estão trabalhando de maneira informal. 

Com relação ao trabalho de diarista (mercado informal) dos responsáveis, o índice 

é de 9,32%. Um percentual significativo, comparado ao número de famílias pesquisadas 

e o percentual de cônjuges que atualmente trabalham como diaristas que é 5,59%. É 

necessário destacar que as famílias que sobrevivem por intermédio de trabalho como 

diaristas, não possuem qualquer estabilidade econômica, sendo que não têm trabalho 

todos os dias, ocasionando o não provimento às necessidades básicas da família. 

O índice de aposentados e pensionistas é de 26,71% dos responsáveis legais, 

percentual relativamente elevado, comparado com percentual de cônjuge aposentados e 

pensionistas, totalizando 15,22%. A aposentadoria é um direito de todo cidadão 

contribuinte com INSS, seja ela, por idade, tempo de contribuição, especial ou até 

mesmo por invalidez. 

É previsto ainda no Art. 2º, inciso IV, da Lei Orgânica da Assistência Social56 

(LOAS) (Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993) e regulamentado pelo Decreto nº 

1.744, de 08 de dezembro de 1995 e pela Lei nº 9.720, de 20 de novembro de 1998, o 

Beneficio de Prestação Continuada (BPC), de um salário mínimo mensal aos idosos e 

portadores de deficiência. Idosos com 65 anos ou mais, em que sua renda mensal e dos 

membros da família, divididos pelos integrantes, seja menor que ¼ do salário mínimo 

vigente.  As pessoas com deficiência, somente aquelas incapacitadas para o trabalho e 

para a vida independente, também não ultrapassando o critério de ¼ do salário mínimo 

vigente. 

Com a renda insuficiente para a manutenção das necessidades básicas as famílias 

buscam outros meios de garantir seu sustento. Nestes casos a moradia serve como local 

para essa prática econômica. Dentre as famílias identificadas com déficit habitacional, o 

gráfico mostra sobre a existência de atividade econômica na moradia. 

 

                                                           
56 Lei 8.742 Orgânica da Assistência Social (LOAS) de 07 de dezembro de 1993. 
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TABELA 28: EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA NA MORADIA 

Existência de atividade 
econômica na moradia Número de famílias Porcentagem 

Sim 75 23,29% 

Não 246 76,40% 

Não informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

Os dados mostram que parte das famílias pesquisadas não possui atividade 

econômica no domicilio, totalizando 76,40%. Sendo que, 23,29% das famílias, há 

existência de atividade econômica na moradia, como por exemplo, manicures, 

costureiras, bares, salão de beleza, entre outras. 

Dentre os dados coletados, observa-se a necessidade de identificar famílias que 

possuem filhos casados que residem com pais por falta de opção de moradia, comum nos 

municípios menores. Em algumas famílias ainda há permanência de filhos casados 

residindo com os pais, alguns permanecem pelo fato de terem para si a responsabilidade 

do cuidado dos mesmos. Outros, pelo fato de não possuírem condições econômicas 

necessárias a obtenção de sua própria moradia. 

 

TABELA 29: FILHOS QUE CASARAM E PERMANECERAM MORANDO COM OS PAIS POR FALTA DE 

MORADIA 

Filhos que casaram e 
permaneceram morando 
com os pais por falta de 

moradia? 

Número de famílias Porcentagem 

Sim 30 9,32% 

Não 290 90,06% 

Não Informado 2 0,62% 

  322 100,00% 

 

Este dado possui relevância no que diz respeito ao déficit habitacional municipal, 

pois ele mostra a necessidade distinta por novas moradias, advindas de famílias que 

muitas vezes apresentam sua residência em bom estado de conservação, porém que não 

comporta duas estruturas familiares seja por motivo espacial ou mesmo social, onde 

cada família busca seu espaço individualizado para se estabelecer. No município de 

Águas de Chapecó o número de filhos que constituíram família e atualmente permanece 

na residência dos pais é relativamente pequeno, representando 9,32% das famílias 

levantadas. 
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TABELA 30: FAMÍLIAS QUE ACESSAM ALGUM RECURSO 

Famílias que acessam 
algum recurso Número de famílias Porcentagem 

Acessam 85 26,40% 

Não acessam 232 72,05% 

Não informado 5 1,55% 

 322 100,00% 

 

Com relação ao acesso aos programas sociais do governo federal, destaca-se o 

Programa Bolsa Família que é um programa de transferência direta de renda com 

condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. 

O Programa integra o “Fome Zero” que tem como objetivo assegurar o direito humano à 

alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo 

para a conquista da cidadania pela população mais vulnerável à fome. 

O Bolsa Família atende mais de 12 milhões de famílias em todo território nacional. 

O Valor recebido pelas famílias depende da renda familiar por pessoa (limitada a R$ 

140,00), do número e da idade dos filhos. O valor do benefício recebido pela família pode 

variar entre R$ 22,00 a R$ 200,00. Diversos estudos apontam para a contribuição do 

Programa na redução das desigualdades sociais e da pobreza. De acordo com o 4º 

Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de desenvolvimento do Milênio, de 

2003 para 2008, houve uma queda de 12% para 4,8% da pobreza extrema.57 

O Programa possui três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades 

e programas complementares. A transferência de renda promove o alívio imediato da 

pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de 

educação, saúde e assistência social. Os programas complementares objetivam o 

desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a situação 

de vulnerabilidade. 

A gestão do programa Bolsa família é descentralizada e compartilhada por União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Os três entes federados trabalham em conjunto 

para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Programa, instituído pela Lei 

10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04.58 No mês de setembro o 

Programa Bolsa Família beneficiou 263 famílias no município de Águas de Chapecó, 

sendo que das 322 famílias pesquisadas, 26,40% acessam o benefício do governo 

federal, considerando que 1,55% não informaram a questão. 

 

 

                                                           
57 Informações retiradas do site do MDS – Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Acesso em 
setembro de 2010. 
58 Lei 10.836/04 – Lei de instituição do Programa Bolsa Família e Decreto 5.209/04 que regulamenta a Lei de 
Criação do Programa Bolsa Família. 
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TABELA 31: FAMÍLIAS ONDE ALGUM MEMBRO JÁ FOI BENEFICIADO 

Famílias onde algum 
membro já foi beneficiado  Número de famílias Porcentagem 

Beneficiadas 4 1,24% 

Não beneficiadas 314 97,52% 

Não informado 4 1,24% 

  322 100,00% 

 

Outro dado importante da pesquisa é com relação ao fato de que famílias, já 

poderiam ter sido beneficiadas com algum projeto habitacional. No caso de Águas de 

Chapecó, considerando que das 322 famílias pesquisadas, 1,24% não informaram se 

algum membro da família já foi beneficiado com programa de moradia, constatou um 

percentual baixo de famílias beneficiadas, totalizando 1,24%, ou seja, das famílias 

pesquisadas 97,52% não foram beneficiadas com projetos habitacionais.   

O direito à moradia digna já estava previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, desde 1948. No Brasil, foi preciso tempo para incluí-lo no artigo 6º da 

Constituição Federal. Somente em 2000, por meio de uma emenda, a habitação 

adequada tornou-se direito do cidadão. Moradia digna não é apenas ter uma casa para 

morar, pois a população também deve contar com infraestrutura básica (água, esgoto e 

coleta de lixo) para ter habitação de qualidade – que é um dos componentes do padrão 

de vida “digno”. No entanto, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

em 2000, eram aproximadamente 41,8 milhões de pessoas carentes desses serviços. 

No Brasil, o Ministério das Cidades conta com a Secretaria Nacional de Programas 

Urbanos para planejar e implantar políticas urbanas e habitacionais. Considerando a 

dificuldade de acesso à moradia digna tem-se com elemento principal a dificuldade de 

acesso a terra urbanizada e bem localizada.  

Nesse contexto, a renda é a principal causa das desigualdades da moradia no 

Brasil. De acordo com o IBGE, 83% das pessoas que não têm casas ou que moram em 

condições precárias, possuem renda familiar mensal de até três salários mínimos. Diante 

a renda insuficiente para adquirir áreas dotadas de infraestrutura às famílias buscam se 

adequar as condições que possuem, utilizando-se de espaços impróprios para construir 

suas moradias59. 

De acordo com o levantamento de dados, das 322 famílias identificadas durante a 

pesquisa, metade das famílias possui veiculo próprio, totalizando 53,73%, uma vez que 

26,09% possuem carro e 27,64% moto. Já o percentual de famílias que não possui 

qualquer meio de locomoção é de 5,28%. 

 

 
                                                           
59 Informações retiradas do site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2000. 
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TABELA 32: MEIOS DE LOCOMOÇÃO DA FAMÍLIA 

Meios de locomoção da 
família Número de famílias Porcentagem 

Carro 84 26,09% 

Moto 89 27,64% 

Bicicleta 19 5,90% 

Tração animal 7 2,17% 

Transporte público 175 54,35% 

Nenhum 17 5,28% 

 322 100,00% 

 

Conforme análise dos dados verifica-se um percentual significativo de famílias que 

utilizam como meio de locomoção o transporte público, totalizando 54,35%, no qual se 

enquadra o transporte gratuito aos idosos, direito garantido pelo Estatuto do Idoso60 em 

seu Art. 39º “aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade 

dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos 

e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.” 

Ao analisar dados, considera-se importante os tipos e quantidades de animais que 

as famílias possuem, dado que previne algumas situações principalmente de famílias que 

irão compor um conjunto habitacional. A tabela mostra os tipos de animais no lote por 

família, constatou-se a existência de animais, sendo que o maior índice é as famílias que 

possuem cachorros no lote, totalizando 81,68%. Considerando que há famílias que vivem 

no meio rural, identificou a existência de animais como suínos e bovinos, sendo que 

42,55% representam bovinos e 44,41% suínos. As famílias que não possuem qualquer 

tipo de animal no lote representam 13,04% das famílias pesquisadas. 

 

TABELA 33: TIPOS DE ANIMAIS NO LOTE POR FAMÍLIA 

Tipos de animais no lote por 
família 

Número de famílias com 
animais Porcentagem 

Cachorros 263 81,68% 

Gatos 132 40,99% 

Equinos 5 1,55% 

Suínos 143 44,41% 

Bovinos 137 42,55% 

Aves 184 57,14% 

Outros 14 4,35% 

Nenhum 42 13,04% 

 
 

                                                           
60 Retirado do endereço http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm, acessado em 
08/10/2010. 
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GRÁFICO 3: TIPOS DE ANIMAIS NO LOTE POR FAMÍLIA 
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12.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO HABITACIONAL 

 

A tabela mostra o tempo de moradia onde as famílias estão residindo atualmente, 

foi constatado que 63,98% representam as famílias que estão há mais de sete anos na 

residência, 14,60% representa as famílias que estão de 3 até 7 anos. Já as famílias que 

estão de 1 até 3 anos, representam 8,70% e 12,73% representa as famílias que residem 

até 1 ano na moradia. 

 

TABELA 34: TEMPO DE MORADIA NA RESIDÊNCIA ONDE A PESSOA ESTÁ MORANDO 

Tempo de moradia na 
residência Número de famílias Porcentagem 

Até 1 ano                41 12,73% 

De 1 até 3 anos             28 8,70% 

De 3 até 7 anos             47 14,60% 

Mais de 7 anos               206 63,98% 

  322 100,00% 

 

A forma de ocupação do lote é um dado importante para a análise do déficit 

habitacional do município, uma vez que ela mostra a situação das famílias em relação ao 

espaço urbano e rural. A tabela refere à forma de ocupação do lote destas famílias, 

36,65% tem terreno com escritura e 19,88% têm terreno quitado sem escritura, o que 

caracteriza um déficit de infraestrutura e entra nos programas de regularização fundiária 

municipal. 
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É possível identificar um percentual de famílias, que a forma de ocupação do lote 

é alugado ou cedido, devido a falta de condições econômicas para aquisição do mesmo. 

Das famílias pesquisadas, 19,57% residem em lotes cedidos e 6,52% alugados. Entre os 

lotes cedidos se encontram as famílias agregadas no meio rural, que tem a agricultura 

como renda, porém, mora na casa proprietário onde trabalha. 

Estes índices levam a compreensão da dificuldade financeira que as famílias têm 

em usufruírem de um local para morar que seja alugado ou que possa ser adquirido por 

elas. A imensa desigualdade na distribuição de renda ainda é fator agravante na questão 

da moradia de brasileiros impedindo que os mesmos tenham acesso a uma moradia 

adequada para viver dignamente. Isto obriga famílias a viverem em locais de risco, áreas 

insalubres, fornecidos e disponibilizados por outras pessoas. 

 

TABELA 35: FORMA DE OCUPAÇÃO DO LOTE 

Forma de ocupação do lote Número de famílias Porcentagem 

Alugado 21 6,52% 

Cedido 63 19,57% 

Da prefeitura 31 9,63% 

Próprio financiado 0 0,00% 

Próprio quitado com escritura 118 36,65% 

Próprio quitado sem escritura 64 19,88% 

Posse (invasão) 23 7,14% 

Não informado 2 0,62% 

  322 100,00% 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2007, 74% da 

população residiam em casa própria, índice que permite a compreensão que um número 

significativo de brasileiros, teve acesso à casa própria. Entretanto, 16,7% da população 

ainda vivem de aluguel e 8,8% em condições de ocupação cedida. (IBGE, 2007) 

Neste contexto, observa-se na tabela que das famílias pesquisadas, parte possui 

moradia própria, totalizando 69,57%. Assim como a forma de ocupação do lote há um 

percentual significativo de famílias em moradias cedidas e alugadas, sendo que, 6,83% 

representam às moradias alugadas e 18,63% as cedidas. 
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TABELA 36: FORMA DE OCUPAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE A PESSOA ESTÁ MORANDO 

Forma de ocupação da 
residência Número de famílias Porcentagem 

Alugada 22 6,83% 

Cedida 60 18,63% 

Da prefeitura 7 2,17% 

Própria financiada 1 0,31% 

Própria 224 69,57% 

Não informado 8 2,48% 

  322 100,00% 

 

De acordo com a tabela, das famílias que atualmente estão residindo em moradias 

alugada ou cedida, 1,86% possuem residência, porém, por algum motivo levou a família 

residir em imóvel cedido ou alugado.  Constatou um percentual de famílias que possuem 

terreno com escritura e terreno sem escritura, juntos representam 10,25% das famílias 

pesquisadas. As famílias acabam residindo em lote alugado ou cedido, em consequência 

de não ter condições econômicas para construção do imóvel, ou até mesmo, pela 

condição irregular que apresenta o terreno. 

 

TABELA 37: CASO A FAMÍLIA RESIDA EM IMÓVEL ALUGADO OU CEDIDO, INFORME SE ELA POSSUI 

IMÓVEL 

Caso a família resida em 
imóvel alugado ou cedido, 

informe se ela possui 
imóvel. 

Número de famílias Porcentagem 

Terreno com escritura 24 7,45% 

Terreno sem escritura 9 2,80% 

Residência 6 1,86% 

Não possui 279 86,65% 

  322 100,00% 

 

O direito à moradia é parte do direito a um padrão de vida adequado. Ou seja, 

não se resume apenas um teto e quatro paredes, mas o direito de todo cidadão de ter 

acesso a um lar com condições mínimas para se viver com dignidade.  

O estado de conservação da residência, somado a outros fatores, também é um 

dado importante da análise do déficit do município, uma vez que aponta as condições de 

habitabilidade da família. Na tabela, verifica-se que das 322 famílias pesquisadas, 

90,99% informaram o estado de conservação da residência, sendo que, 40,99% das 

residências o estado de conservação encontram-se em péssimas condições, 44,41% 

regular e 5,59% encontra-se em boas condições de conservação. 
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TABELA 38: ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA RESIDÊNCIA 

Estado de conservação da 
residência Número de famílias Porcentagem 

Bom 18 5,59% 

Regular 143 44,41% 

Ruim 132 40,99% 

Não Informado 29 9,01% 

  322 100,00% 

 

O tamanho da residência foi pesquisado nas famílias, uma vez que ele representa 

também a qualidade de vida das pessoas que residem. Segundo o Ministério das Cidades, 

uma construção é considerada imprópria para moradia quando sua área é menor que 

30m². Partindo desta análise, no município de Águas de Chapecó, 10,56% das 

residências possuem área aproximada menor que 15m² e 19,25% possuem área 

aproximada menor que 30m², juntas representam 29,81% das residências levantadas. 

Entre as metragens 30m² e 48m² apresentam-se 56,21% das residências, e 13,04% 

representam as que possuem área maior que 48m² (julgado como metragem ideal para 

uma habitação de interesse social, segundo o Ministério das Cidades). 

 

TABELA 39: ÁREA CONSTRUÍDA (M²) DO IMÓVEL 

Área construída (m²) do 
imóvel Número de famílias Porcentagem 

Até 15 m²    34 10,56% 

De 15 até 30 m²     62 19,25% 

De 30 até 40 m²   101 31,37% 

De 40 até 48 m²  80 24,84% 

Mais que 48 m² 42 13,04% 

Não Informado 3 0,93% 

  322 100,00% 

 

Embora sejam residências com uma área total pequena, parte delas possui grande 

número de cômodos, em virtude da quantidade de pessoas nelas residindo. No entanto, 

esta fragmentação do espaço da residência, não resulta em boas condições de moradia, 

sendo que, quase todos os espaços ficam limitados e pequenos para a realização de 

atividades básicas. 
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GRÁFICO 4: ÁREA CONSTRUÍDA (M²) DO IMÓVEL 
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De acordo com o levantamento de dados, das 322 famílias pesquisadas, 9,63% 

das residências possuem mais de seis cômodos, 10,56% representa as moradias que 

possuem seis cômodos, 20,81% cinco cômodos e 24,22% quatro cômodos. O índice de 

residências com três cômodos é 18,94%, 13,66% dois cômodos e 1,86% representam as 

que possuem apenas um cômodo. As residências que apresentam de um até três 

cômodos são as que possuem as menores metragens e por consequência as habitações 

que mais demandam investimentos, uma vez que o ideal é uma residência apresentar no 

mínimo quatro cômodos, contendo sala, cozinha, banheiro e quarto. 

 

TABELA 40: NÚMERO DE CÔMODOS NO IMÓVEL 

Número de cômodos no 
imóvel Número de famílias Porcentagem 

Um 6 1,86% 

Dois 44 13,66% 

Três 61 18,94% 

Quatro 78 24,22% 

Cinco 67 20,81% 

Seis 34 10,56% 

Mais que seis 31 9,63% 

Não Informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

 

 

 



 
 

150

GRÁFICO 5: NÚMERO DE CÔMODOS NO IMÓVEL 
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Verifica-se que parte destas famílias, a caracterização do imóvel é madeira, 

totalizando 72,67%. As famílias que se encontram residindo em moradias de alvenaria 

são de 11,18% e 14,60% em construções mista (madeira e alvenaria). Segundo um 

levantamento realizado pela Fundação João Pinheiro61, aponta uma realidade em Santa 

Catarina em 2002: uma em cada 12 famílias vive em submoradias, habitações tão 

precárias que nem são classificadas como casas. Das famílias pesquisadas, não foi 

identificado famílias que vivem em condições de subabitações. O dado estatístico vem 

somar-se a outro, nacional, que fixa o déficit habitacional brasileiro em 6,6 milhões de 

moradias. Segundo a Fundação, seriam necessários investimentos de R$ 4,5 bilhões ao 

ano durante 20 anos para suprir esse déficit.  

 

TABELA 41: CARACTERÍSTICA DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL 

Característica de 
construção do imóvel Número de famílias Porcentagem 

Alvenaria 36 11,18% 

Madeira 234 72,67% 

Mista 47 14,60% 

Não Informado 5 1,55% 

  322 100,00% 

 

                                                           
61 A Fundação João Pinheiro é um órgão oficial de estatística de Minas Gerais, uma instituição pública vinculada 
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Atua nas áreas de ensino e pesquisa em administração 
pública, avaliação de políticas públicas e na produção de indicadores estatísticos, econômicos, demográficos e 
sociais.  
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Como mencionado, moradia adequada deve proporcionar condições de ocupação 

estável, sem o medo de remoção, acesso a serviços e bens públicos, energia elétrica, 

sistema de esgoto, um local e condições adequadas de habitação, ou seja, respeitando 

um tamanho mínimo, que tenha proteção contra as adversidades climáticas e outras 

ameaças à saúde, acesso a bens ambientais, como terra e água, e um meio ambiente 

equilibrado, entre outras condições. 

Quando mencionado sobre as condições de ocupação estável, referencia-se 

também as condições ambientais do terreno, como a proximidade de córregos e áreas 

verdes, fato este que pode acarretar em problemas ambientais devido ao uso predatório 

do homem (mesmo que minimizado) como a eliminação de dejetos e esgoto. Existem leis 

ambientais que proíbem a edificação em determinadas áreas, como locais com inclinação 

superior a 30%, áreas de mata verde nativa, próximo a córregos e nascentes, em áreas 

de banhado, entre outras, visando à preservação ambiental e a preservação da moradia 

e da família, que pode encontrar nestas áreas riscos como alagamentos e desabamentos. 

Os municípios que apresentam o Plano Diretor já possuem estes espaços 

mencionados e suas respectivas metragens para áreas não edificantes, caso não exista 

esta legislação no município é necessário se dirigir às leis de caráter estadual e federal. 

Os usos das áreas em situação de risco não abrangem apenas aquelas que são de 

interesse ambiental e também outras que possam agredir as condições de habitação, 

como o tráfego de veículos, áreas com restrição de usos entre outras. Neste contexto, 

identificou que parte das famílias o terreno não se encontra em qualquer situação de 

risco, totalizando 75,47%.  

O índice de terrenos que se encontram em situação de risco representa 24,53%, 

uma vez que 4,97% representam as famílias em que o terreno encontra-se em situação 

de deslizamento, 1,55% alagadiço ou inundável, 6,83% estão próximos a faixa de 

domínio de rodovias, 0,62% representa os terrenos que se encontram em aterro com 

material nocivo à saúde, 2,17% em proteção ambiental e 8,39% dos lotes estão 

próximos aos córregos.  

 

TABELA 42: SITUAÇÃO DE RISCO DA ÁREA DO TERRENO 

Situação de risco da área do terreno Número de famílias Porcentagem 

Inclinação acentuada 16 4,97% 

Alagadiço ou inundável 5 1,55% 

Faixa de domínio de rodovias 22 6,83% 

Aterro com material nocivo à saúde 2 0,62% 

Proteção ambiental 7 2,17% 

Próximo a córregos 27 8,39% 

Área sem risco 243 75,47% 

 322 100,00% 
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Em municípios de pequeno porte é comum identificar que as necessidades 

habitacionais se concentram grande parte na área rural, onde as famílias são mais 

numerosas e todos seus habitantes trabalham na agricultura e esta não proporciona a 

renda suficiente para manter a família. 

Conforme o levantamento de dados é possível identificar que as necessidades 

habitacionais do município de Águas de Chapecó encontram-se mais na área rural, 

totalizando 63,98% e 36,02% representa as famílias do núcleo urbano. Este é um dado 

importante para a análise do déficit habitacional do município de Águas de Chapecó, 

sendo que ele apresenta a espacialização dos dados e possibilita um planejamento mais 

eficaz no que diz respeito à tomada de decisão municipal. 

 

TABELA 43: LOCALIZAÇÃO 

Localização Número de famílias Porcentagem 

Urbana 116 36,02% 

Rural 206 63,98% 

  322 100,00% 

 

 

12.3 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA 

 

O PLHIS ao identificar as necessidades habitacionais buscou reunir informações 

acerca da situação de saneamento básico nas moradias que necessitam investimentos 

habitacionais. Para morar com dignidade é preciso que se tenha acesso a uma 

infraestrutura básica como luz, água, esgoto e coleta de lixo. Uma família que usufrui de 

uma moradia sem as mínimas condições de abrigamento a todos os seus componentes, 

que não tenha água encanada, luz elétrica, rede de esgoto, não tem como ser 

considerada uma moradia digna.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saneamento é o controle de 

todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer efeitos 

nocivos sobre seu bem estar físico, mental e social. Assim sendo, saneamento básico diz 

respeito aos problemas e soluções relativos ao abastecimento de água, à coleta e 

disposição e controle da poluição dos esgotos sanitários, ao manejo das águas pluviais e 

ao acondicionamento, coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos62. 

A moradia é tão importante quanto à saúde, a educação e o emprego. A 

possibilidade de morar com qualidade é um avanço civilizatório, porém, no Brasil ainda 

existem milhões que vivem em condições subumanas. A falta de saneamento básico 

além de prejudicar a saúde da população, eleva os gastos com saúde, com o tratamento 

                                                           
62 Informações extraídas do site www.esgotoevida.com.br 
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às vítimas de doenças causadas pela falta de abastecimento de água adequada, sistema 

de tratamento de esgoto e coleta de lixo. Segundo o IBGE (2000), dos 44,8 milhões de 

domicílios particulares permanentes existentes nas áreas urbanas e rurais do País, 

aproximadamente 22%, ou 9,9 milhões, não são atendidos por rede geral de 

abastecimento de água. 

A pesquisa identificou que metade das famílias usufrui de água advinda de fonte, 

totalizando 50,93%, o que representa as famílias do meio rural. As famílias em que o 

abastecimento de água é através da rede geral, totalizando 39,44%, 3,73% representam 

as famílias que utilizam de poços artesianos e 5,90% representam as famílias que 

utilizam do abastecimento de água do vizinho, em razão de não serem atendidas pelo 

abastecimento da rede geral. 

 

GRÁFICO 6: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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Conforme tabela, pode-se dizer que parte destas famílias tem instalação de água 

dentro da residência, totalizando 88,51%. As famílias que não dispõe de instalação, 

8,07% destas buscam fora da moradia, até 100 metros de distância, e as famílias em 

que água se encontra a mais de 100 metros representam 2,80%. 
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TABELA 44: INSTALAÇÃO DE ÁGUA 

Instalação de água Número de famílias Porcentagem 

Dentro de casa 285 88,51% 

Fora de casa, até 100 metros 26 8,07% 

Fora de casa, mais de 100 metros 9 2,80% 

Não Informado 2 0,62% 

  322 100,00% 

 

Na tabela, tem-se a descrição da quantidade de moradias que possuem energia 

elétrica. Verifica-se uma percentagem de famílias que tem energia elétrica padrão na 

residência, totalizando 87,89%. O percentual de moradias que tem, sem padrão é de 

2,80%. Identificou que há famílias que dividem energia elétrica com o vizinho, ou até 

mesmo, que não possuem, sendo que, 6,21% dividem com o vizinho e 2,17% não têm 

acesso, considerando que 0,93% não informaram a questão. 

Em 2003, foi lançado o Programa Nacional do Acesso e Uso da Energia Elétrica, 

com o desafio de acabar com a exclusão elétrica no país. A meta era levar energia 

elétrica para mais de 10 milhões de pessoas do meio rural, até o ano de 2008, tendo 

atingida em maio de 2009. 

O índice da exclusão elétrica no país revelava que as famílias sem acesso à 

energia estavam majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento 

Humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias teriam renda 

inferior a três salários mínimos e 80% viviam no espaço rural. Por isso, o objetivo do 

governo é utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social e econômico destas 

comunidades.63 

 

TABELA 45: ENERGIA ELÉTRICA 

Energia Elétrica Número de famílias Porcentagem 

Tem, e é padrão  283 87,89% 

Tem, sem padrão  9 2,80% 

Divide com vizinho  20 6,21% 

Não tem 7 2,17% 

Não Informado 3 0,93% 

  322 100,00% 

 

As pesquisas sobre saneamento básico têm indicado a existência de um grau 

significativo de deficiência no fornecimento dos serviços no Brasil. O levantamento 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2000, através da 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2000) mostra que quase a metade dos 

municípios (47,8%) e 67% dos domicílios brasileiros não dispunham de rede para coletar 
                                                           
63  Informação retirada do site www.luzparatodos.mme.gov.br /luzparatodos/asp/ 
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seus dejetos, que acabam em fossas sépticas, rudimentares ou são lançados em rios, 

comprometendo a qualidade de suas águas.  

Em Santa Catarina através de uma pesquisa da Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária (ABES)64 aponta como o segundo pior estado em tratamento de 

esgoto do Brasil, na frente apenas do Piauí. De acordo com o levantamento, 12% da 

população urbana têm saneamento adequado. A CASAN, empresa que administra o 

esgoto, apresenta um percentual um pouco melhor, de 15%. Dos 293 municípios de 

Santa Catarina, apenas 30 têm rede coletora e tratamento de esgoto. 

Águas de Chapecó é um dos municípios que não conta com rede de esgoto 

pública, sendo assim os munícipes buscam formas alternativas para a eliminação de seus 

dejetos. A maioria das residências possui fossa negra, totalizando 80,43% e 11,49% 

fossa séptica. Conforme mostra a tabela, 0,93% das residências utilizam fossa séptica do 

vizinho, para eliminação de dejetos, 0,62% por não contar com qualquer tipo de fossa, 

acabam eliminando em córregos e 1,86 em área verde próxima.  

Um estudo do Programa das Nações Unidas indica que apenas 27,3% do esgoto 

gerado no Brasil recebem algum tipo de tratamento, sendo o restante despejado “in 

natura” constituindo-se uma fonte de degradação do meio ambiente e de proliferação de 

doenças.65 Sendo assim, a eliminação correta dos dejetos representa benefícios em 

relação à saúde pública e do meio ambiente. 

Na coleta de dados foi priorizado buscar dados de famílias que ainda utilizam 

“latrinas” na eliminação dos dejetos. Algumas famílias ainda fazem uso desse tipo de 

método para eliminação de dejetos no município, ficando muitas vezes próximos de 

fontes de água utilizadas para o consumo humano. Tendo em vista a necessidade de 

buscar soluções e melhorias nas condições de eliminação de dejetos é que foram 

identificadas famílias que possuem latrinas ou privadas. A tabela mostra um percentual 

de residências que possuem vala a céu aberto, ou seja, 2,80% das moradias possuem 

latrinas. 

O sistema de coleta tem que ter periodicidade regular, intervalos curtos, e a 

coleta noturna ainda é a melhor, apesar dos ruídos. No meio rural onde não é realizada a 

coleta pública os munícipes buscam alternativas para o destino do seu lixo doméstico, 

muitas vezes estas formas são agressivas ao meio ambiente e ao ser humano. Dentre as 

formas alternativas foi constatado que 32,61% do lixo doméstico é enterrado e 60,87% 

queimado. Há um percentual de famílias em que o destino do lixo doméstico é jogado em 

terreno baldio, totalizando 5,90%.  

 
                                                           
64Retirado do endereço  http://www.abes-sc.org.br/novosite/?center=noticias&id_ultimas=177, acessado em 
08/10/2010. 
65 Informação retirada do site http://www.13luas.art.br/casadosholons/xps/modules/articles/print.php?id=10 
acessado em outubro de 2010. 
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TABELA 46: ELIMINAÇÃO DE DEJETOS (ESGOTO) 

Eliminação de dejetos (esgoto) Número de famílias Porcentagem 

Fossa séptica 37 11,49% 

Fossa negra 259 80,43% 

Vala a céu aberto 9 2,80% 

Em área verde próxima 6 1,86% 

Córrego 2 0,62% 

Fossa séptica do vizinho 3 0,93% 

Não Informado 6 1,86% 

 322 100,00% 

 

Contatou-se que na área urbana, a coleta do lixo é realizada diariamente e 

semanalmente. Das famílias pesquisadas, 26,40% a coleta do lixo é realizada de 2 até 3 

vezes por semana, já onde a coleta é realizada diariamente e semanalmente, juntas 

representam 6,22% das famílias pesquisadas. 

O correto manuseio do lixo das residências pode contribuir para a diminuição de 

problemas relacionados à saúde, evitando doenças e proliferação de bactérias 

ocasionadas pelo acúmulo de lixos e entulhos próximo as residências. Muitos municípios 

já estão aderindo à coleta seletiva do lixo, o que facilita ainda mais o trabalho de 

reciclagem do mesmo. Nos últimos anos, nota-se uma tendência mundial em 

reaproveitar cada vez mais os produtos jogados no lixo para fabricação de novos objetos, 

através dos processos de reciclagem, o que representa economia de matéria prima e de 

energia fornecidas pela natureza. 

 

TABELA 47: DESTINO DADO AO LIXO DOMÉSTICO 

Destino dado ao lixo 
doméstico 

Número de famílias Porcentagem 

Coleta diária 10 3,11% 

Coleta semanal 10 3,11% 

De 2 até 3 vezes por semana 85 26,40% 

Enterra 105 32,61% 

Queima 196 60,87% 

Joga em terreno baldio 19 5,90% 

Não Informado 2 0,62% 

 

Partindo do conceito de infraestrutura básica, um dado que possui alta relevância 

é a ausência de equipamentos sanitários da residência, pois ele mostra as condições 

básicas de higiene e qualidade de vida da família. Com este levantamento pode-se notar 

que 1,86% das moradias não possuem qualquer tipo de equipamento sanitário, 24,22% 



 
 

157

das moradias não possui chuveiro e, 22,67% não possuem vaso sanitário, percentual 

este, devido ao número de famílias que possuem latrinas. 

 

GRÁFICO 7: DESTINO DADO AO LIXO DOMÉSTICO 
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De acordo com o levantamento de dados, identificou-se ausência de 42,86% das 

residências, que não possui pia de banheiro, 4,66% a inexistência de pia de cozinha e 

10,25% não dispõem de tanque para lavar roupa. A falta destes equipamentos básicos 

afeta consideravelmente as condições de moradia digna destas famílias. 

Este dado correlacionado com outros levantados mostrará a importância da 

reforma pontual, pois algumas das residências apontadas estão em bom estado de 

conservação, mas apresentam ausência de alguns equipamentos indispensáveis para o 

uso doméstico. Na tabela estão discriminados os equipamentos ausentes, o número e a 

porcentagem de famílias que não os possuem. 

 

TABELA 48: AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS BÁSICOS 

Ausência de equipamentos 
sanitários básicos Número de famílias Porcentagem 

Pia cozinha 15 4,66% 

Pia banheiro 138 42,86% 

Maquina lavar roupa 97 30,12% 

Tanque 33 10,25% 

Vaso sanitário 73 22,67% 

Chuveiro 78 24,22% 

Maquina de secar roupa 275 85,40% 

Nenhum 6 1,86% 
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GRÁFICO 8: AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS BÁSICOS 
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Anteriormente falou-se sobre a infraestrutura básica que esta relacionada ao 

conceito de moradia digna, partindo desta análise os equipamentos públicos estão 

diretamente ligados a esta necessidade habitacional. Portanto, buscou-se levantar quais 

são os equipamentos públicos básicos que se localizam próximos às residências 

pesquisadas. Embora muitas famílias estejam localizadas no meio rural, 59,63% das 

famílias não possuem equipamentos próximos à residência. 

A existência de equipamentos comunitários e serviços públicos próximos ao local 

onde será desenvolvido o projeto habitacional são de importância para que a comunidade 

possa usufruí-los de acordo com seus interesses e necessidades. O acesso à escolas, 

postos de saúde, comércios, transportes, áreas para desenvolvimento de atividades 

comunitárias e de lazer, entre outros, propiciam uma maior inclusão social das famílias 

beneficiadas, envolvendo-as na vida mais ampla e comunitária.66  

Considerando a importância da existência de equipamentos comunitários próximos 

às residências, constatou-se que, parte das famílias dispõe destes equipamentos, como 

por exemplo, escola, quadra de esportes, centro comunitário, prefeitura, igreja, posto de 

saúde, praça e posto policial. 

A tabela mostra detalhadamente a porcentagem dos dados pesquisados em 

relação ao total de famílias componentes do déficit habitacional. Com relação à 

infraestrutura viária, pode-se constatar que parte das famílias pesquisadas, a tipologia da 

via é terra, representando 66,46%, seguida pela tipologia de calçamento que representa 

20,50% e de asfalto que representa 12,73% das residências pesquisadas. 

                                                           
66 Cartilha Programa Nova Casa desenvolvido pela Cohab/SC, 2006. 
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TABELA 49: EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS PRÓXIMOS À RESIDÊNCIA 

Equipamentos comunitários 
próximos à residência Número de famílias Porcentagem 

Escola 59 18,32% 

Quadra de esportes 34 10,56% 

Centro Comunitário 68 21,12% 

Prefeitura 2 0,62% 

Igreja 114 35,40% 

Posto de saúde 14 4,35% 

Praça 0 0,00% 

Posto policial 1 0,31% 

Sem equipamentos próximos 192 59,63% 

 

Embora a tipologia da via varie entre terra, calçamento e asfalto, 97,20% dos 

lotes apresentaram ausência de passeio público, dado que mostra o despreparo dos 

espaços públicos em relação à acessibilidade e à prioridade de passagem dos pedestres. 

Mesmo em município de pequeno porte onde o tráfego de veículos é menor, é necessário 

buscar por um planejamento eficaz e por formas de sanar este tipo de problema 

apresentado atualmente. 

 

TABELA 50: TIPOLOGIA DA VIA 

Tipologia da via Número de famílias Porcentagem 

Asfalto 41 12,73% 

Calçamento  66 20,50% 

Terra 214 66,46% 

Não Informado 1 0,31% 

  322 100,00% 

 

TABELA 51: EXISTE CALÇADA NA FRENTE DO LOTE (NA DIVISA COM A RUA) 

Existe calçada na frente do 
lote (na divisa com a rua) Número de famílias Porcentagem 

Sim 5 1,55% 

Não 313 97,20% 

Não Informado 4 1,24% 

  322 100,00% 

 

Através da coleta de dados, percebe-se uma diversidade das necessidades quanto 

ao projeto de moradia. Sendo que, 26,71% das moradias pesquisadas necessitam de 

reformas e melhorias habitacionais. Destas famílias, 8,07% enquadra-se em unidades 

isoladas urbana, e 27,64% em unidade isolada rural, considerando que estas famílias, 

devem permanecer no meio rural, não desconsiderando as atuais atividades que vem 

desenvolvendo, principalmente as pessoas de mais idade. Do total de famílias 
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pesquisadas, contatou-se um percentual de 16,46% famílias que necessitam de moradia 

em conjunto habitacional67. 

Considerando a diversidade de opções com relação a projetos de moradia 

evidenciados na coleta de dados uma análise técnica quanto à necessidade de 

investimento habitacional às famílias levando em consideração a situação atual que a 

família se encontra, os fatores determinantes quanto ao projeto de moradia, a renda e a 

disponibilidade de ter ou não terreno próprio para habitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Conjunto Habitacional Público é um conjunto de casas ou edifícios, construídos ou financiados pelo próprio 
poder público, em área de sua propriedade em regime de mutirão ou empreitada. (www.cidades.gov.br) 
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13 DÉFICIT HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ - SC 

 

Refletindo o diagnostico e a analise sócio territorial do município de Águas de 

Chapecó, emergem necessidades habitacionais identificadas como déficit quantitativo e 

qualitativo. Estas necessidades habitacionais concentram-se cada vez mais nas faixas 

mais baixas de renda e englobam o déficit que se refere as necessidades de construções 

de novas moradias para a solução de problemas sociais de habitação, inadequação e 

melhorias de domicílios e suas regularização fundiárias. 

Segundo o ministério das cidades se faz necessário assegurar as famílias de baixa 

renda o acesso à água potável, a energia elétrica, coleta de lixo, destino correto de 

dejetos, equipamentos sanitários básicos, enfim, moradias dignas. As desigualdades 

sociais e a concentração de renda, que são características da sociedade brasileira, se 

manifestam fisicamente nos espaços segregados das nossas cidades. 

No âmbito nacional as famílias de baixa renda e sem condições de habitabilidade 

digna apresentam diferentes necessidades em suas moradias, como: 

-   Carência de Infraestrutura (água, esgoto e energia elétrica); 

-  Situações de irregularidade fundiária que são diversas e envolvem ocupações de 

terrenos públicos ou privados, loteamentos que não passaram por processos de 

aprovação por parte dos órgãos públicos, e também estão presentes em boa parte 

dos assentamentos no País. 

-  Falta de planejamento urbano, gestão do solo e regulação urbanística, que na maior 

parte das grandes cidades brasileiras, historicamente estiveram muito mais voltados 

para o mercado das classes médias e interesses dos médios e grandes 

empreendedores, do que para o mercado de baixa renda. O que contribuiu para o 

processo de segregação urbana e a exclusão territorial da população de baixa renda. 

O plano de habitação de interesse social do município de Águas de Chapecó, aqui 

apresentado em três eixos principais. Baseado na pesquisa e coleta de dados realizados 

pelas agentes de saúde do município, teve como público alvo famílias de 0(zero) até 

3(três) salários mínimos, que são identificadas com as necessidades abaixo relacionadas. 

Pode ser caracterizado déficit habitacional a partir dos eixos: 

Ampliação e Melhorias no imóvel: Objetiva melhorar as condições de 

habitabilidade da população residente em assentamentos precários. Compreende desde 

obras para eliminar situações de risco e de insalubridade até a urbanização integral dos 

assentamentos precários.  

Novas Moradias: relaciona-se principalmente ao atendimento do déficit 

quantitativo de moradias, compreendendo a produção ou o apoio à produção de novas 

unidades habitacionais. 
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Regularização Fundiária: consiste na inclusão da parte que se encontra na 

clandestinidade ou irregularidade no contexto geral da cidade legalizada e urbanizada. 

De acordo com a pesquisa realizada o déficit habitacional do município de Águas 

de Chapecó está assim distribuído, conforme quadro abaixo: 

 

QUADRO 2: BAIRRO OU LOCALIDADE 

Bairro ou localidade Número de famílias Porcentagem 

Área Urbana 

Centro 10 3,11% 

Bairro Novo Horizonte 39 (+31)* 12,11% 

Bairro São Cristóvão 63 19,57% 

Área Rural 

Barra do Taquarinha 6 1,86% 

Linha Alves 11 3,42% 

Linha Barra do Maidana 15 4,66% 

Linha Gramados 3 0,93% 

Linha Maidana 50 15,53% 

Linha Nossa Senhora das 
Graças 10 3,11% 

Linha Pegoraro 4 1,24% 

Linha Qa. Secção 1 0,31% 

Linha Sobradinho 27 8,39% 

Linha Águas Frias 25 7,76% 

Linha Cascatinha 31 9,63% 

Linha Gavião 6 1,86% 

Linha Porto Ferreira 14 4,35% 

Linha Santa Terezinha 7 2,17% 

 322 100,00% 
* Observou-se em reunião comunitária que o déficit habitacional do bairro Novo Horizonte não correspondia 

apenas as 39 famílias levantadas pelas agentes de saúde, além dessas, 31 famílias necessitam de novas 

moradias.  No entanto, é apenas uma observação, não alterando a análise do déficit. 

 

Dos bairros e localidades pesquisados, foi possível identificar que o déficit 

habitacional da cidade de Águas de Chapecó, apresenta-se tanto na zona rural quanto na 

urbana. No centro e nos bairros o percentual foi de 34,79%, o que significa uma maior 

concentração do déficit na área rural, totalizando 65,21% das famílias, intensificando-se 

mais nas Linhas Maidana, São Cristóvão e Novo Horizonte.  
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13.1 DÉFICIT HABITACIONAL DE AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DO IMÓVEL  

 

Este déficit analisado tomou como base as famílias que já possuem residência e 

terreno próprio, e necessitam de algum tipo de reforma ou ampliação para melhoria de 

sua residência. As famílias que necessitarem de reforma e estiverem em área de risco 

serão computadas em moradias novas. 

A situação da habitação e seu grau de necessidade de reforma podem variar de 

alguns reparos localizados até reformas e ampliações parciais da edificação.  

 

13.1.1 Descrição das famílias que necessitam de melhorias ou ampliação do 

imóvel:  

Total de 99 famílias no município; Todas as famílias possuem terreno próprio com 

escritura; Vinte e cinco famílias já obtiveram recursos de algum programa social do 

governo federal; Uma família, algum membro já foi beneficiado com programa de 

moradia; Variam de uma até cinco pessoas por moradia; Vinte e Oito famílias possuem 

um idoso na residência, dezessete possuem dois idosos e duas possuem três idosos na 

residência; Três famílias têm pessoas portadoras de necessidades especiais e uma possui 

três; A renda familiar varia de zero a três salários mínimos; Nove residências possuem 

duas famílias na mesma residência; A partir de 15m², onze imóveis excedem 48m² de 

área construída; Cinco residências são construídas em alvenaria, Setenta e Oito em 

madeira e dezesseis construídas mistas, sendo em alvenaria e madeira; As residências 

utilizam fossa negra e fossa séptica para eliminação de dejetos, em exceção duas 

famílias que utilizam vala a céu aberto, uma fossa séptica do vizinho e uma utiliza área 

verde próxima; Dezoito famílias não possuem equipamentos sanitários básicos; Dezoito 

famílias estão localizadas em área de risco, onde estas famílias serão contabilizadas em 

novas moradias. 

O quadro a seguir demonstra a necessidade de melhoria e ampliação dos imóveis: 
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QUADRO 3: MELHORIA E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL   

Ampliação e Melhoria 

Área urbana 

Centro - Habitações indadequadas; 

Bairro Novo Horizonte 7 Habitações indadequadas; 

Bairro São Cristóvão 3 Habitações indadequadas; 

Área Rural 

Barra do Taquarinha - Habitações indadequadas; 

Linha Alves - Habitações indadequadas; 

Linha Barra do Maidana 9 Habitações indadequadas; 

Linha Gramados - Habitações indadequadas; 

Linha Maidana 21 Habitações indadequadas; 

Linha Nossa Senhora das 
Graças 

1 Habitações indadequadas; 

Linha Pegoraro 1 Habitações indadequadas; 

Linha Qa. Secção - Habitações indadequadas; 

Linha Sobradinho 9 Habitações indadequadas; 

Linha Águas Frias 15 Habitações indadequadas; 

Linha Cascatinha 18 Habitações indadequadas; 

Linha Gavião 3 Habitações indadequadas; 

Linha Porto Ferreira 8 Habitações indadequadas; 

Linha Santa Terezinha 4 Habitações indadequadas; 

TOTAL 99  
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MAPA 6: MELHORIAS E/OU AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL 

 
Fonte de dados cartográficos: AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, 2010. Edição de 

dados cartográficos: Eduardo Francisco Cola, 2010. Manipulação de dados: CRESCER,2010. 
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Apresentado pela tabela anterior, o déficit de melhorias e ampliações necessárias 

ao município de Águas de Chapecó, ficando em evidência a área rural(linhas). 

Para melhor entendimento foi demonstrado espacialmente o déficit no município 

de Águas de Chapecó, utilizando em mapa cartográfico. O mapa é identificado por 

manchas de cores diferentes, mostrando assim a localização das famílias que necessitam 

de melhorias e ampliações; As manchas de cor verde identificam o déficit de 1 até 4 

imóveis; As manchas amarelas identificam o déficit de 5 até 10 imóveis e as manchas de 

cor laranja identificam o déficit de 10 até 21 imóveis.       

 

 

13.2 DÉFICIT HABITACIONAL DE NOVAS MORADIAS  

 

Este déficit analisado tomou como base as famílias que não possuem residência e 

terreno próprio, de forma a estarem morando ainda com os pais depois de casados, 

morando mais de uma família por residência, morando em locais cedidos, casas alugadas 

e em locais de risco.  

O déficit de novas moradias envolve também edificações que não apresentam 

habitabilidade digna, onde locais improvisados e de risco abrigam famílias, sendo 

necessário à identificação dos mesmos para formular estratégias e formas de ação. 

 

13.2.1 Descrição das famílias conviventes: 

Total de 42 famílias no município que necessitam 48(quarenta e oito) novas 

moradias, 30(trinta) sendo famílias as quais os filhos casaram e permaneceram morando 

com os pais e 18(dezoito) residências que possuem mais de uma família; Nove famílias 

já obtiveram recursos de algum programa social do governo federal; Quatro famílias, 

algum membro já foi beneficiado com programa de moradia; Variam de uma até cinco 

pessoas por moradia; Onze famílias possuem idosos na residência, sendo que uma 

família possui dois idosos e outra família possui três idosos na residência; Uma família 

tem pessoa com deficiência; Duas famílias possuem renda familiar acima de três salários 

mínimos o restante varia de zero a três salários mínimos; A partir de 15m², nove imóveis 

excedem 48m² de área construída; Nove residências são construídas em alvenaria, vinte 

e sete em madeira e seis construídas mistas, sendo em alvenaria e madeira; As 

residências utilizam fossa negra e fossa séptica para eliminação de dejetos, em exceção 

uma família que utilizam vala a céu aberto, uma utiliza áreas verdes e uma utiliza fossa 

séptica do vizinho para eliminação de dejetos; Sete famílias não possuem equipamentos 

sanitários básicos. 
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TABELA 52: FAMÍLIAS CONVIVENTES 

Comunidades (linhas) Novas Moradias 

Área Urbana 

Centro 2 

Bairro Novo Horizonte 5 

Bairro São Cristóvão 10 

Área Rural 

Barra do Taquarinha -- 

Linha Alves 3 

Linha Barra do Maidana -- 

Linha Gramados -- 

Linha Maidana 11 

Linha Nossa Senhora das Graças 1 

Linha Pegoraro 2 

Linha Qa. Secção 1 

Linha Sobradinho -- 

Linha Águas Frias 3 

Linha Cascatinha 7 

Linha Gavião -- 

Linha Porto Ferreira 3 

Linha Santa Terezinha -- 

TOTAL 48 

 

13.2.2 Descrição das famílias que residem em lotes e casas alugados: 

Total de 21 famílias no município; Duas famílias moram de aluguel, mas possuem 

terreno com escritura e uma possui terreno sem escritura, as demais não possuem outro 

imóvel; Seis famílias já obtiveram recursos de algum programa social do governo 

federal; Uma família possui membro que já foi beneficiado com programa de moradia; As 

famílias variam de uma até cinco pessoas por moradia; Duas famílias possuem idoso na 

residência; Uma família tem pessoas portadoras de necessidades especiais; Uma família 

possui a renda familiar acima de três salários mínimos, o restante variam de zero até 

três salários mínimos; Duas residências possuem duas famílias; A partir de 15m², cinco 

imóveis excedem 48m² de área construída; Seis residências são construídas em 

alvenaria, nove em madeira e cinco construídas mistas, sendo em alvenaria e madeira; 

Quatro famílias não possuem equipamentos sanitários básicos; Quatro famílias estão 

localizadas em área de risco, sendo uma em locais alagadiços, uma em faixa de domínio 

de rodovias, uma em aterro com materiais nocivos a saúde e uma próximo de córrego. 
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TABELA 53: LOTES E CASAS ALUGADAS 

Comunidades (linhas) Novas Moradias 

Área Urbana 

Centro 3 

Bairro Novo Horizonte 5 

Bairro São Cristóvão 7 

Área Rural 

Barra do Taquarinha - 

Linha Alves 1 

Linha Barra do Maidana - 

Linha Gramados - 

Linha Maidana - 

Linha Nossa Senhora das Graças 2 

Linha Pegoraro 1 

Linha Qa. Secção - 

Linha Sobradinho 1 

Linha Águas Frias - 

Linha Cascatinha - 

Linha Gavião 1 

Linha Porto Ferreira - 

Linha Santa Terezinha - 

TOTAL 21 

 

13.2.3 Descrição das famílias que residem em casas cedidas: 

Total de 60 famílias no município; Uma família possui a casa cedida em terreno 

próprio e três famílias possuem casa cedida em terreno da prefeitura, o restante das 

famílias possui casa e terreno cedido; Nove famílias possuem outros imóveis, onde 

quatro são donos de terrenos com escritura, duas famílias possuem um terreno sem 

escritura e dois possuem outra residência; Quinze famílias já obtiveram recursos de 

algum programa social do governo federal; Nenhum membro das famílias foi beneficiado 

com programa de moradia; Variam de uma até cinco pessoas por moradia; Cinco famílias 

possuem um idoso na residência e cinco possuem dois idosos na família; Nenhuma 

família tem pessoas portadoras de necessidades especiais; Duas rendas familiares são 

superiores a três salários mínimos, os outros varia de zero a três salários mínimos; 

Quatro residências possuem duas famílias, uma possui três famílias e uma possui quatro; 

A partir de 15m², um imóvel excede 48m² de área construída; Seis residências são 

construídas em alvenaria, quarenta e nove em madeira e cinco construídas mistas, sendo 

em alvenaria e madeira; As residências utilizam fossa negra e fossa séptica para 

eliminação de dejetos, com exceção de três famílias que utilizam vala a céu aberto e 

duas que utilizam áreas verdes para eliminar seus dejetos; Vinte famílias não possuem 

equipamentos sanitários básicos; Onze famílias estão localizadas em área de risco. 
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A tabela abaixo demonstra as localidades que possuem casas cedidas com 

necessidade de novas moradias: 

 

TABELA 54: CASAS CEDIDAS 

Comunidades (linhas) Novas Moradias 

Área Urbana 

Centro 2 

Bairro Novo Horizonte 8 

Bairro São Cristóvão 8 

Área Rural 

Barra do Taquarinha 2 

Linha Alves - 

Linha Barra do Maidana 3 

Linha Gramados - 

Linha Maidana 15 

Linha Nossa Senhora das Graças 2 

Linha Pegoraro - 

Linha Qa. Secção - 

Linha Sobradinho 4 

Linha Águas Frias 4 

Linha Cascatinha 6 

Linha Gavião 1 

Linha Porto Ferreira 4 

Linha Santa Terezinha 1 

TOTAL 60 

 

13.2.4 Descrição de famílias em área de risco: 

Total de 52 famílias no município; Onze famílias possuem terrenos em áreas de 

inclinação acentuada; Uma em inclinação acentuada e próxima de córregos; Duas 

famílias estão em locais alagadiços; Uma família esta em local alagadiço e próximo de 

córregos; Dezoito famílias estão em faixa de domínio de rodovia; Uma esta em faixa de 

domínio de ruas e próxima de córregos; Uma família se encontra em aterro com material 

nocivo a saúde; Duas famílias se encontram em locais de proteção ambiental e próxima 

de córregos; Quinze famílias se encontram próximas de córregos e/ou rios.  

A tabela a seguir demonstra as moradias que estão localizadas em áreas de risco: 
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TABELA 55: MORADIAS EM ÁREAS DE RISCO 

Comunidades (linhas) Novas Moradias 

Área Urbana 

Centro - 

Bairro Novo Horizonte 8 

Bairro São Cristóvão 25 

Área Rural 

Barra do Taquarinha - 

Linha Alves 4 

Linha Barra do Maidana 1 

Linha Gramados 3 

Linha Maidana 4 

Linha Nossa Senhora das Graças 3 

Linha Pegoraro 1 

Linha Qa. Secção - 

Linha Sobradinho 2 

Linha Águas Frias - 

Linha Cascatinha 1 

Linha Gavião - 

Linha Porto Ferreira - 

Linha Santa Terezinha - 

TOTAL 52 
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QUADRO 4: NOVAS MORADIAS 

Novas Moradias 

Área Urbana 

Centro 

2 Familias conviventes; 

3 Lotes e casas alugados; 

2 Casas cedidas; 

Bairro Novo Horizonte 

5 Familias conviventes; 

5 Lotes e casas alugados; 

8 Casas cedidas; 

8 Casas em locais de risco; 

Bairro São Cristóvão 

10 Familias conviventes; 

7 Lotes e casas alugados; 

8 Casas cedidas; 

25 Casas em locais de risco; 

Área Rural 

Barra do Taquarinha 2 Casas cedidas; 

Linha Alves 

3 Familias conviventes; 

1 Lotes e casas alugados; 

4 Casas em locais de risco; 

Linha Barra do Maidana 
3 Casas cedidas; 

1 Casas em locais de risco; 

Linha Cascatinha 

7 Familias conviventes; 

6 Casas cedidas; 

1 Casas em locais de risco; 

Linha Gramados 3 Casas em locais de risco; 

Linha Maidana 

11 Familias conviventes; 

15 Casas cedidas; 

4 Casas em locais de risco; 

Linha Nossa Senhora das 
Graças 

1 Familias conviventes; 

2 Casas cedidas; 

2 Lotes e casas alugados; 

3 Casas em locais de risco; 

Linha Pegoraro 

2 Familias conviventes; 

1 Lotes e casas alugados; 

1 Casas em locais de risco; 

Linha Qa. Secção 1 Familias conviventes; 

Linha Sobradinho 

1 Lotes e casas alugados; 

4 Casas cedidas; 

2 Casas em locais de risco; 

Linha Águas Frias 
3 Familias conviventes; 

4 Casas cedidas; 

Linha Gavião 1 Lotes e casas alugados; 

 1 Casas cedidas; 

Linha Porto Ferreira 
3 Familias conviventes; 

4 Casas cedidas; 

Linha Santa Terezinha 1 Casas cedidas; 

TOTAL 181  
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Segundo o quadro, existe a necessidade de um total de 181(sento e oitenta e 

uma) novas moradias, sendo que (sete) localizadas no perímetro urbano, as demais 

estão distribuídas nas comunidades (linhas). 

As comunidades de São Cristóvão 50(cinqüenta novas moradias) e Maidana 

30(trinta novas moradias) se destacam, ficando em realce as famílias em locais de risco 

para a linha de São Cristóvão e as residências cedidas para a comunidade de Maidana. 

O poder público poderá optar como soluções para suprir o déficit de novas 

moradias, através de casas em conjuntos habitacionais, apartamentos em conjuntos 

habitacionais e unidades isoladas urbanas ou rurais. Estas residências poderão ser 

localizadas em determinadas zonas especiais de interesse social (ZEIS); Estas zonas são 

aconselhável que estejam próximas da área urbana, não ocasionando a segregação 

espacial das classes, e também para utilizar os recursos e infraestruturas já existentes do 

município.  

O município poderá ainda adotar edificações padrão, estas com metragem de ate 

80m², sendo fornecidas já com os devidos projetos necessários para a construção.  

Seguem na cartografia abaixo a localização espacial das comunidades e suas 

necessidades de moradia, também identificadas através de manchas. 
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MAPA 7: NOVAS MORADIAS 

 
Fonte de dados cartográficos: AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, 2010. Edição de 

dados cartográficos: Eduardo Francisco Cola, 2010. Manipulação de dados: CRESCER,2010. 
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13.3 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  

 

Este déficit analisado tomou como base as famílias que possuem terreno com 

residência e sem escritura, impedindo assim a comprovação de propriedade do lote, 

dificultando e desqualificando a família em processos de financiamento. 

A questão fundiária causa impacto tanto no processo de expansão de 

assentamentos precários como na produção habitacional, e se relaciona de forma direta o 

planejamento territorial e gestão do solo urbano. 

Sempre lembrando que o município poderá possuir mais lotes irregulares, os que 

estão tabulados são de famílias com renda de zero a três salários mínimos, e algumas 

famílias já foram contabilizadas em outros déficits como moradias novas, sendo assim 

entende-se que as mesma possuirão lotes regularizados.  

 

13.3.1 Descrição das famílias que necessitam regularização fundiária: 

Total de 77 famílias no município; Todos possuem casa própria e terreno sem 

escritura; Dezessete famílias já obtiveram recursos de algum programa social do governo 

federal; Duas famílias algum membro já foi beneficiado com programa de moradia; 

Variam de uma até cinco pessoas por moradia; Dezenove famílias possuem idosos na 

residência; Seis famílias têm pessoa com deficiência; A renda familiar varia de zero a 

três salários mínimos por família. 

Observa-se no quadro abaixo as localidades com necessidades de regularização 

fundiária: 
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QUADRO 5: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA 

Comunidades (linhas) Famílias 

Área Urbana 

Centro 4 

Bairro Novo Horizonte 6 

Bairro São Cristóvão 17 

Área Rural 

Barra do Taquarinha 6 

Linha Alves 3 

Linha Barra do Maidana 2 

Linha Cascatinha 6 

Linha Gramados - 

Linha Maidana 9 

Linha Nossa Senhora das Graças 2 

Linha Pegoraro 1 

Linha Qa. Secção 1 

Linha Sobradinho 11 

Linha Águas Frias 4 

Linha Gavião 1 

Linha Porto Ferreira 2 

Linha Santa Terezinha 2 

TOTAL 77 
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MAPA 8: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA 

 
Fonte de dados cartográficos: AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, 2010. Edição de 

dados cartográficos: Eduardo Francisco Cola, 2010. Manipulação de dados: CRESCER,2010. 
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14 QUADRO GERAL DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS 

 

Conforme dados levantados no déficit habitacional, organizou-se um quadro que 

caracteriza a situação habitacional do município conforme dados apresentados no 

diagnostico. 

 

QUADRO 6: QUADRO GERAL DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS 

Comunidades 
(linhas) 

Ampliação e 
Melhoria Novas moradias 

Regularização 
Fundiária com 
Ampliação e/ou 

Melhoria 

Área Urbana 

Centro - 7 4 

Bairro Novo Horizonte 7 26 (+31)* 6 

Bairro São Cristóvão 3 50 17 

Área Rural 

Barra do Taquarinha - 2 6 

Linha Alves - 8 3 

Linha Barra do 
Maidana 

9 4 2 

Linha Cascatinha 18 14 6 

Linha Gavião 3 2 1 

Linha Gramados - 3 - 

Linha Maidana 21 30 9 

Linha Nossa Senhora 
das Graças 

1 8 2 

Linha Pegoraro 1 4 1 

Linha Quarta Secção 
Policial 

- 1 1 

Linha Sobradinho 9 7 11 

Linha Águas Frias 15 7 4 

Linha Porto Ferreira 8 7 2 

Linha Santa Terezinha 4 1 2 

TOTAL 99 181 77 
* Observou-se em reunião comunitária que o déficit habitacional do bairro Novo Horizonte não correspondia 
apenas as 39 famílias levantadas pelas agentes de saúde, além dessas, 31 famílias necessitam de novas 
moradias.  No entanto, é apenas uma observação, não alterando a análise do déficit. 

 

Algumas linhas o número de moradias pode ser maior em relação à tabela inicial 

de déficit habitacional, pois anteriormente foram contabilizadas as famílias necessitadas, 

e neste momento como a tabela acima identifica o numero de novas moradias, sendo 

maior o número de residências para algumas comunidades, pois as famílias são 

conviventes e necessitam de dois ou mais imóveis. 
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Para atender a demanda habitacional levantada neste plano o município precisa 

decidir como irá resolver cada necessidade em específico, em relação à produção 

habitacional. Algumas alternativas são mais usuais e já apresentam casos bem 

sucedidos, atendendo cada demanda de forma diferenciada. São eles: 

• Para a produção de novas moradias: neste caso a prefeitura promove a 

contratação de empresa terceirizada por meio de licitação. Esta se responsabiliza pelo 

projeto, pela compra de materiais, pela contratação de mão de obra especializada e pela 

execução da obra até a sua finalização. Nestes casos a prefeitura é responsável pela 

infraestrutura necessária no novo loteamento, porém, esta empreitada também poderá 

ser terceirizada por outras empresas especializadas. 

• Para produção de melhoria e/ou ampliação do imóvel: neste caso a prefeitura 

promove o financiamento e repassa o valor para as famílias beneficiadas, que 

efetuam a compra do material e a contratação da mão de obra e apresentam os 

comprovantes para a prefeitura municipal. 

• Regularização fundiária: neste caso a prefeitura realiza o processo junto aos 

órgãos responsáveis para habitações e loteamentos de baixa renda. Nos demais casos os 

proprietários são responsáveis pela regularização do seu imóvel. 

 

 

14.1 ÁREAS URBANAS SEM ESCRITURA 

 

Em reuniões com o poder público municipal em conjunto com a população, foi 

debatido os locais que possuíam maior concentração de áreas sem escritura no município 

de Águas de Chapecó, estes locais foram identificados no mapa:  
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MAPA 9: ÁREAS URBANAS SEM ESCRITURA DO MUNICÍPIO ÁGUAS DE CHAPECÓ – SC (2010) 

 
Fonte de dados cartográficos: AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, 2010. Edição de 

dados cartográficos: Eduardo Francisco Cola, 2010. Manipulação de dados: CRESCER,2010. 

 

 

14.1.1 Indicação de ZEIS no município de Águas de Chapecó- SC 

 

O instrumento urbanístico denominado (ZEIS) Zonas de Especial Interesse Social, 

vem para unir as diversidades de ocupação, permitindo integrar diferentes áreas do 

município, melhorar a qualidade de vida e diminuindo o nível de desigualdade social. 

Definindo-se com uma legislação especial, contando com parâmetros mínimos de 

ocupações de lotes, recuos diferenciados e coeficiente de aproveitamento.   

Os padrões de ocupação levam a terra urbana infraestruturada a atingir preços 

altos demais para o poder de compra de grande parte da população, ocasionando um 

crescimento de edificações fora da legalidade, originando ocupações irregulares e 

loteamentos clandestinos em encostas e locais de risco. 
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A determinação de área da ZEIS do município de Águas de Chapecó terá que 

comportar o déficit encontrado anteriormente, podendo assim planejar o crescimento 

destes loteamentos a favor da habitação social. 

O município de Águas de Chapecó, segundo levantamento necessita de 83 novas 

moradias na área urbana. Sendo assim considera-se que um lote em área de ZEIS tenha 

área mínima de 200m² (10m x 20m), serão necessários 16,600m² de área de lote para 

uso de habitação social. Sendo que em um loteamento, o aproveitamento dos lotes seja 

de 55 a 60% da área, será necessário um total de 25,730m² de loteamento. 

 

MAPA 10: ÁREA DE ZEIS DO MUNICIPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ-SC (2010) 

 
Fonte de dados cartográficos: AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, 2010. Edição de 

dados cartográficos: Eduardo Francisco Cola, 2010. Manipulação de dados: CRESCER,2010. 

 

 

14.2 CÁLCULO DA DEMANDA FUTURA 

 

A implantação de ZEIS deve considerar diversos aspectos, como a integração 

urbana, a multifuncionalidade, a disponibilidade de infraestrutura, a existência de 
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equipamentos públicos, entre outros, visando o adequado ordenamento territorial. Para 

sanar as necessidades habitacionais futuras do município de Águas de Chapecó, o poder  

público juntamente com o Plano Diretor municipal, deverá prever uma quantidade  

mínima de lotes de interesse social em novos loteamentos particulares, com  

infraestrutura padrão, porém podem apresentar área diferenciada dos demais, seguindo 

os padrões urbanísticos das Zonas Especiais de Interesse Social. O acesso a estes lotes 

deverá atender o cadastro municipal da população de baixa renda, ficando  vinculado 

diretamente ao poder público esta escolha. 

 

 

14.3 REUNIÃO COMUNITÁRIA 

 

A reunião comunitária do município de Águas de Chapecó realizou-se no dia 

dezenove de outubro de 2010, nas dependências do Centro de Idosos, e foi dividida em 

duas etapas: a primeira com o comitê técnico onde foi apresentada a estrutura geral da 

Etapa II do PLHIS (Diagnóstico Habitacional) e a análise dos dados apontados no capítulo 

8 deste plano; e a segunda aberta também para a comunidade em  geral, onde foi 

apresentado o déficit habitacional, correspondente ao capítulo 9 deste plano. 

Posteriormente foram realizados trabalhos em grupo, divididos em três eixos de 

discussão: 

− Habitação e regularização fundiária. 

−  Infraestrutura e meio ambiente. 

− Desenvolvimento institucional. 

Em reunião com a comunidade, observou-se que o déficit habitacional do bairro 

Novo Horizonte não correspondia apenas as 39 famílias levantadas pela agentes de 

saúde, mas sim, a um total de 70 famílias, as quais serão consideradas no Plano de 

Habitação final.  

As propostas elaboradas pela população nos grupos de discussão, serão 

analisadas e corresponderão a Etapa III do PLHIS – Estratégias de Ação. As análises 

cabíveis ao diagnóstico foram alteradas para a entrega do caderno da Etapa II deste 

plano. A lista de presença e as fotos referentes a Reunião comunitária do Diagnóstico 

Habitacional se encontram em anexo. 
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14.4 TERRA URBANIZADA E NOVAS MORADIAS 

 

O município em continuidade deverá suprir sua demanda em habitação utilizando 

as ZEIS, sendo que se o município ainda não possui esta área, a mesma deverá ser 

providenciada. Para que o poder publico municipal tenha maior entendimento em relação 

ao custo estimado para suprir a área de ZEIS e compreender a demanda, foram 

levantados dados baseados no ITBI- Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis, do 

município de Águas de Chapecó. 

TABELA 56: CÁLCULO DA TERRA URBANIZADA E DOS VALORES HABITACIONAIS 

TERRA URBANIZADA QUANTIDADE 

Quantidade de lotes urbanos 83 

Área por lote 200,00 m² 

Área total dos lotes 16.600,00 m² 

Porcentagem de aproveitamento em lotes 65% 

Porcentagem de área pública - institucional, área verde, 
arruamento (para topografia da região) 

35% 

Área de lotes (65%) + área pública (35%) 25.538,46 m² 

Área total 100% 

INVESTIMENTO HABITACIONAL VALORES 

Valor da unidade habitacional R$ 27.076,48 

Valor total das unidades habitacionais R$ 2.247.347,84 

Valor unitário por lote R$ 1.090,00 

Valor total dos lotes R$ 90.470,00 

Área total R$ 2.337,817,84 

 

Segundo a tabela do déficit do município, foram identificadas 83 famílias na área 

urbana e 98 na área rural, para a base de cálculo foram utilizadas as famílias da área 

urbana, pois são as áreas onde podem ser aplicadas as ZEIS.  

Para um loteamento de ZEIS pode-se identificar uma área total de utilização de 

lotes de 65%, onde 35% estão destinadas a atender o arruamento, área verde e área 

institucional. Sendo necessário para o município de Águas de Chapecó 25.538,46m² para 

atender 100% dos lotes. 

O solo urbano do município de Águas de Chapecó foi dividido em Setores, sendo 

eles com valores específicos, tomando como base o Setor Residencial 05 que possui a 

valorização de R$ 5,45 por metro quadrado. O Lote de 200m² possui uma valorização de 

R$ 1.090,00.  Para fins de orçamento, deve-se definir a planta padrão do imóvel, sendo 

que a mesma consta nos anexos do plano com uma área de edificação de 48m² e seu 

valor unitário é de R$ 27.076,48. 

Frisando que os valores podem variar, pois algumas tabelas de ITBI podem estar 

com seus valores venais de área de terra inferiores do valor de comercialização.  
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ETAPA III – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 
15 ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PLHIS 

 

A realização de uma pesquisa na área habitacional é desenvolvida para o 

conhecimento da realidade de determinado espaço ou situação vivenciada pelos 

indivíduos na sociedade. Ela nos possibilita o levantamento de inúmeros dados e 

informações relacionados ao modo de vida da população pesquisada. Trata-se pois, de 

um processo sistemático de construção do conhecimento que tem como metas principais 

gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-

existente. É basicamente um processo de aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza 

quanto da sociedade na qual esta se desenvolve68. 

Cabe-nos ressaltar, que a realização de uma pesquisa ou levantamento de dados, 

perde sua finalidade, se seus resultados não forem aproveitados para modificação ou 

melhoria da situação pesquisada. Sua aplicação e seus resultados norteiam uma 

posterior definição de estratégias de ação para a resolução dos problemas verificados. 

Em relação a política pública habitacional, podemos dizer que as estratégias de ação 

possibilitarão o alcance dos objetivos propostos para buscar equacionar o déficit 

habitacional identificado no PLHIS. 

O conceito de estratégia, está fortemente relacionado ao conceito de 

planejamento, uma vez que, toda estratégia necessita ser planejada afim que possa 

atender de maneira eficaz as necessidades apresentadas. É comum considerar estratégia 

como a maior força capaz de produzir uma plano de ação detalhado, compreensivo e 

integrativo69. Ela é capaz de dar aos planos a certeza de que os objetivos do 

empreendimento sejam atingidos.  

O Planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação 

de objetivos para a seleção de programas de ação e sua consequente execução, levando 

em conta as condições internas e externas da administração e sua evolução esperada. 

Também considera premissas básicas que se deva respeitar para que todo o processo 

tenha coerência e sustentação.  

Em outras palavras, o planejamento é um processo, um conjunto de tarefas que 

são desempenhadas para alcançar as metas comuns e determinar os objetivos, 

estruturando a melhor maneira de atingi-los. Assim, podemos dizer que as Estratégias de 

Ação, consistem na definição de propostas para solução ou minimização das deficiências 

                                                           
68 GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de metodologia da pesquisa científica. São Paulo: Ed. Avercamp, 
2005. 
69 Disponível no endereço: http://fespm.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2010/04/GEC2.pdf acessado 
em 08/11/2010. 
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identificadas no Diagnóstico, com o estabelecimento de instrumentos e ferramentas que 

subsidiem a implementação do PLHIS, discutidos e pactuados com a sociedade. 

Entendendo-se o direito de morar com dignidade enquanto política pública, é 

preciso que se faça um esboço de que esta é definida como o conjunto de ações 

desencadeadas pelo Estado, nas escalas federal, estadual e municipal, com vistas ao bem 

coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parceria com organizações não 

governamentais e, como visto mais recentemente, com a iniciativa privada. Cabe, pois, 

ao Estado, propor ações preventivas diante de situações de risco à sociedade por meio de 

políticas públicas. Torna-se necessário ainda distinguir “Políticas Públicas” de “Políticas 

Governamentais”. Nem sempre “políticas governamentais” são públicas, embora sejam 

estatais. Para serem “públicas”, é preciso considerar a quem se destinam os resultados 

ou benefícios, e se o seu processo de elaboração é submetido ao debate público70. 

As políticas públicas visam responder a demandas, principalmente dos setores 

marginalizados da sociedade, considerados como vulneráveis. Essas demandas são 

interpretadas por aqueles que ocupam o poder, mas influenciadas por uma agenda que 

se cria na sociedade civil através da pressão e mobilização social71. Visam ampliar e 

efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser 

reconhecidos institucionalmente. 

Entre os principais desafios a serem enfrentados atualmente pelo Estado brasileiro 

para universalizar o acesso à moradia, destacam-se a melhoria dos mecanismos de 

controle social dos investimentos, a compatibilização da política de ajuste 

macroeconômico com os objetivos sociais, a adaptação da legislação urbanística, das 

formas de financiamento da moradia e das tecnologias construtivas às reais necessidades 

e ao nível de renda da população e a promoção de políticas de desenvolvimento urbano 

mais integradas e mais bem focalizadas72. 

Diante dos desafios estabelecidos pela política habitacional torna-se necessário 

buscar através de um planejamento ações eficazes no que tange a habitação de interesse 

social, questão social amplamente discutida com a comunidade e aprofundada no PLHIS. 

Portanto, o Plano de Habitação de Interesse Social permite conhecer a realidade 

habitacional através do diagnostico do Setor Habitacional que nos possibilita pensar e 

propor estratégias de ação e programas para subsidiar o município e equacionar o déficit 

habitacional, definindo uma estratégia geral de ação73, que norteará a tomada de decisão 

                                                           
70 Elenaldo Celso Teixeira. O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local e na Transformação da 
Realidade. AATR-BA, 2002. 
71 Idem 3.  
72 Retirado do Relatório da Assembléia Geral das Nações Unidas Centro Das Nações Unidas Para Assentamentos 
Humanos - Cnuah – Habitat Istambul + 5. Brasília, 2001. 
73 Ministério das Cidades. Curso à distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 
Coordenação geral de Júnia Santa Rosa e Rosana Denaldi. Brasília: Ministério das Cidades. Maio de 2009. 
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governamental e orientará o desenvolvimento de projetos habitacionais, a alocação de 

recursos assim como a aplicação, definição ou provisão dos marcos regulatórios e legais.  

 

 

15.1 PRINCÍPIOS 

 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social permite conhecer a realidade 

habitacional através do diagnostico do Setor Habitacional que nos possibilita pensar e 

propor estratégias de ação e programas para subsidiar o município e equacionar o déficit 

habitacional. Diante disso, buscou-se identificar através de analise da equipe técnica de 

elaboração do PLHIS e o Comitê Técnico Municipal em parceira com a comunidade as 

principais prioridades do município e propor programas e ações que devem ser 

implementados com a aprovação do PLHIS. Para tanto, torna-se necessário pensar estes 

programas e ações de acordo com os princípios estabelecidos pelo Ministério das Cidades 

através da Política Nacional de Habitação. De acordo com a Política Nacional de 

Habitação74 constituem-se os princípios norteadores do PLHIS que são: 

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

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988. O 

direito à moradia deve ter destaque na elaboração dos planos, programas e ações, 

colocando os direitos humanos mais próximos do centro das preocupações de nossas 

cidades. 

• A garantia à moradia digna como direito universal e fator de inclusão social, 

afirmado no Tratado dos Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações 

Unidas, ratificado pelo Brasil em 1992 e incluído na Constituição Federal em 2000, 

compreendida como aquela localizada em terra urbanizada, com acesso a todos os 

serviços públicos essenciais por parte da população que deve estar abrangida em 

programas geradores de trabalho e renda, bem como aquela que garante ao 

morador a segurança na posse e como tal deve ser reconhecida, protegida e 

efetivada por meio de políticas públicas específicas. 

• A função social da cidade e propriedade, conforme Art. 182 da Constituição Federal 

de 1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade Lei 10.257/01. A função social da 

cidade é entendida: como o direito a terra urbanizada, à moradia, ao saneamento 

ambiental, à infra-estrutura e serviços públicos, à mobilidade urbana e 

acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao lazer; à preservação e conservação do 

meio ambiente, assegurando a recuperação e proteção dos ecossistemas e recursos 

ambientais existentes e garantindo a todos os habitantes um meio ambiente 

                                                           
74

 Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Novembro de 2004. 
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ecologicamente equilibrado; ao respeito, à proteção e preservação dos principais 

marcos da paisagem urbana, da cultura e da memória social; bem como a promoção 

da justiça social, mediante ações que visem a erradicação da pobreza e da exclusão 

social, da redução das desigualdades sociais e da segregação sócio-espacial.  

• A gestão democrática e participativa da política habitacional, incorporando a 

participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, execução e 

acompanhamento, bem como garantindo a descentralização, o controle social e a 

transparência dos procedimentos decisórios.   

• A compatibilidade e integração com as políticas habitacionais no nível federal e 

estadual, bem como com as demais políticas setoriais do município.  

• A co-responsabilidade pelo atendimento às demandas habitacionais entre as esferas 

de governo municipal, estadual e federal.  

• O reconhecimento da existência de demandas específicas e diferenciadas, tais como 

a população portadora de necessidades especiais, população idosa, população 

infantil, e o reconhecimento da desigualdade de gênero, requerendo atendimento 

diferenciado e adequado às necessidades específicas de cada demanda. 

Diante disso, os princípios gerais deverão nortear as ações da administração 

pública municipal bem como, do CMHIS ao propor ações e programas habitacionais no 

município. Diante da amplitude dos temas que envolvem a Habitação de Interesse Social 

torna-se indispensável estabelecer objetivos claros e aplicáveis sob o ponto de vista de 

equacionar o déficit habitacional e caracterizar uma política habitacional que atenda as 

necessidades do município. Os objetivos das estratégias de ação do PLHIS, buscando 

caracterizar um desafio atingível, incentivando os diversos atores envolvidos. Torna-se, 

portanto, necessário elencar estes objetivos e vinculá-los a implementação de ações no 

setor habitacional, de modo a traduzir as necessidades de investimentos no setor 

habitacional. 

 

 

15.2 OBJETIVOS 

 

Considerando a amplitude dos temas que envolvem a Habitação de Interesse 

Social torna-se indispensável estabelecer objetivos claros e aplicáveis sob o ponto de 

vista de equacionar o déficit habitacional e caracterizar uma política habitacional que 

atenda as necessidades do município. Tendo como base os princípios do direito ao acesso 

a moradia digna torna-se necessário propor objetivos que estarão vinculados a 

implementação de ações no setor habitacional e eu irão traduzir as necessidades de 
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investimentos no setor habitacional. Os objetivos75 dos programas e ações estão 

diretamente conectados com a Política Municipal de Habitação e expressam os resultados 

que se pretende alcançar, esboçado a situação que deve ser modificada. São eles: 

• Garantir o direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra 

urbanizada, à moradia e aos serviços de qualidade, ampliando a oferta de habitação 

e melhorando as condições de habitabilidade da população de baixa renda. 

• Garantir 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. 

• Estimular a produção de habitação de interesse social por demais agentes da 

produção habitacional, tais como a iniciativa privada, as associações e cooperativas 

populares de produção de moradias.  

• Aproveitar os investimentos na habitação já realizados pela população de baixa 

renda, promovendo a urbanização e recuperação física de ocupações irregulares e 

loteamentos precários, bem como a regularização fundiária desses assentamentos e 

a melhoria das moradias existentes. 

• Reverter o processo de segregação sócio-espacial, 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. 

• Aplicar os instrumentos do Estatuto da Cidade, visando facilitar o acesso à terra 

urbanizada para viabilizar programas habitacionais de interesse social.  

• Manter informação atualizada sobre a situação habitacional do município. 

• Consolidar o Conselho Municipal de Habitação e demais instâncias de participação no 

setor como as Conferências Municipais de Habitação.  

• Fornecer assessoria jurídica, técnica de engenharia e arquitetura e de serviço social 

para indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de habitação 

de interesse social. 

• Articular os programas e as ações da política habitacional com os programas e ações 

dirigidas à inclusão social por intermédio da geração de renda, emprego e 

capacitação dos grupos excluídos.  

• Articular as instâncias municipal, estadual e federal de política e financiamento 

habitacional, visando a otimização dos recursos disponíveis.  

• Facilitar o acesso e a permanência das famílias de baixa renda nas linhas de 

financiamento público da habitação de interesse social. 

                                                           
75 Os objetivos foram baseados na Etapa III – Estratégias de Ação do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social de Joinville – SC, elaborado no ano de 2009/2010, em parceria da Prefeitura Municipal com a equipe da 
empresa RZS Consultoria e Planejamento Ltda e com a Caixa Econômida Federal. 
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• Aplicar programas de financiamento para a auto-construção de moradia. 

• Considerar as características diferenciais da demanda, desenvolvendo programas e 

projetos habitacionais coerentes com suas necessidades. 

• Adotar tecnologias de projeto, construção e manutenção dos empreendimentos 

habitacionais voltados para os princípios do desenvolvimento sustentável. 

 

 

15.3 DIRETRIZES, LINHAS PROGRAMÁTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES 
 

De acordo com o SNH76, para cada problema identificado na Etapa II – 

Diagnóstico Habitacional, deverão ser formuladas propostas pactuadas com a sociedade, 

envolvendo os atores institucionais nesta definição. Para o SNH, as diretrizes são as 

orientações gerais e específicas que devem nortear a elaboração do PLHIS, levando-se 

em consideração a Política Nacional de Habitação, a política habitacional local e o Plano 

Diretor (quando houver), os eixos de desenvolvimento que impactem a questão 

habitacional e urbana e os princípios democráticos de participação social. 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social apresenta as diretrizes, que 

contemplam os cinco eixos principais de atendimento da demanda habitacional do 

município, são eles: o eixo institucional, o eixo de urbanização, o eixo de provisão de 

novas Moradias, o eixo de adequação habitacional e o eixo de infraestrutura e meio 

ambiente. Dentro de cada diretriz serão contempladas as linhas programáticas, que 

estabelecerão a conexão entre a diretriz e os programas que serão elencados. Os 

programas habitacionais buscam atender os problemas levantados na etapa do 

diagnóstico habitacional, e dentro de cada um deles são apresentadas ações específicas, 

o público alvo e o prazo estabelecido juntamente com a participação comunitária para o 

atendimento de cada programa. As metas, por sua vez, estão diretamente ligadas aos 

prazos de atendimentos dos programas, que foram definidos como: CP (curto prazo) – 

dois anos, MP (médio prazo) de dois até seis anos e LP (longo prazo) de sete até dez 

anos posteriores à elaboração do PLHIS.  

 

QUADRO 7: DIRETRIZ DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SETOR HABITACIONAL DO 

MUNICÍPIO 

DIRETRIZ 
Desenvolvimento Institucional do Setor Habitacional do Município 
LINHA PROGRAMÁTICA 
Desenvolvimento institucional para atendimento do PLHIS 

PROGRAMAS AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZOS 
1 Programa de Revisar e elaborar marcos Administração MP 

                                                           
76 Ministério das Cidades. Curso à distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 
Coordenação geral de Júnia Santa Rosa e Rosana Denaldi. Brasília: Ministério das Cidades, maio de 2009. 
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revisão e 
elaboração dos 
marcos legais 

legais (Plano Diretor, Lei de 
Uso e Parcelamento do 

Solo,etc) 

Municipal 

2 

Programa de 
atendimento para 
a realização de 

estudos e 
pesquisas 

atualizadas sobre 
o déficit 

habitacional 

Revisar periodicamente o 
diagnostico do Setor 

Habitacional baseado nos 
dados do cadastro único 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
MP 

3 

Programa de 
implantação da 
política Municipal 
de Habitação  

Elaborar legislação que 
estabelece diretrizes e normas 

da política municipal de 
habitação 

Administração 
Municipal 

CP 

Criar Secretaria, Departamento 
ou Setor de Habitação 

Administração 
Municipal 

MP 

Estabelecer equipe técnica 
municipal responsável pela 
habitação de interesse social 

Administração 
Municipal CP 

Articular a equipe técnica 
responsável pelo PLHIS com 
demais secretarias municipais 

Administração 
Municipal e 
CMHIS 

CP 

4 

Programa de 
informatização 
através de 

cadastro único 
municipal para 
programas 
habitacionais 

Implantar um cadastro único 
municipal com dados sócio-

econômicos, de infra-estrutura 
e de habitação das famílias que 
necessitam de investimentos 

habitacionais. 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

Implantar programa 
informatizado para a realização 
do cadastro único municipal 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

5 

Programa de 
capacitação de 
equipe técnica 
municipal 

responsável para 
gestão do PLHIS 

Contratação de equipe 
qualificada para a capacitação 
da equipe técnica municipal, 
garantindo a implementação 

do PLHIS. 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

6 

Programa de 
desenvolvimento 
de seminários de 
nivelamento para 
a equipe técnica 

municipal 

Estabelecer encontros 
periódicos entre servidores 
municipais responsáveis pela 

política habitacional e 
profissionais do setor 

habitacional das entidades 
financiadoras 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

7 

Programa de 
desenvolvimento 
de seminários de 
nivelamento para 

a população 
interessada em 
financiamentos 
habitacionais 

Estabelecer encontros 
periódicos entre a população 
interessada com profissionais 
do setor habitacional das 
entidades financiadoras 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

8 
Programa de 

atendimento para 
Desenvolver mecanismos de 

negociação e conflitos 
Secretaria 

responsável pela 
CP 
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a negociação de 
conflitos 

relacionados com o uso e a 
posse de imóveis e possíveis 

relocações 

HIS 

9 

Programa de 
atendimento para 
a promoção de 

acompanhamento 
técnico social 

Efetivar o acompanhamento da 
equipe técnica municipal na 
intervenção habitacional 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
CP 

10 

Programa de 
promoção junto 
ao Cartório de 
Registro de 
Imóveis 

Buscar alternativas junto ao 
Cartório de Registro de 
Imóveis, para solucionar 
problemas relativos à 

aprovação de registros dos 
parcelamentos e dos lotes 

Secretaria 
responsável pela 

HIS 
MP 

11 
Programa de 

monitoramento e 
avaliação  

Consolidar o CMHIS como 
interlocutor da sociedade para 
assuntos ligados à política 

habitacional 

CMHIS e 
Secretaria 

responsável pela 
HIS 

CP 

Estabelecer um sistema de 
monitoramento e avaliação dos 
programas e metas do PLHIS 

CMHIS e 
Secretaria 

responsável pela 
HIS 

MP 

CP = CURTO PRAZO 
MP = MÉDIO PRAZO 
LP = LONGO PRAZO 

 

 

QUADRO 8: ACESSO AO SOLO URBANIZADO E REGULARIZADO 

DIRETRIZ 
Acesso ao Solo Urbanizado e Regularizado  
LINHA PROGRAMÁTICA 
Implementação de uma política pública de regularização fundiária 

PROGRAMA AÇÃO PRIORIDADE* PRAZOS 

1 

Programa de 
relocação das 
famílias em 
áreas de risco 

Definir área regularizada, individual 
ou coletiva, disposta na área urbana 

do município. 

Todas as famílias 
dispostas em área 

irregular 
CP 

Instituir e normatizar as Zonas 
Especiais de Interesse Social - ZEIS 

- CP 

Implantar infraestrutura básica nos 
novos loteamentos de Habitação de 

Interesse Social 

Todos os lotes e 
áreas 

institucionais nas 
ZEIS 

MP 

Elaborar um plano de atendimento e 
acompanhamento das famílias em 

processo de relocação. 

Todas as famílias 
dispostas em área 

irregular 
MP 

Relocar as famílias em áreas de 
risco no meio rural para áreas 

regularizadas e com condições de 
habitabilidade. 

Todas as famílias 
dispostas em área 

irregular 
MP 

2 

Programa de 
regularização 
das áreas 

consolidadas 
públicas 

Implantar legislação específica para 
fins de regularizar as áreas através 
de instrumentos legais que são os 
elencados no art. 4° e incisos da Lei 
Federal n° 10.257/2001 de 10 de 
julho de 2001 (Estatuto da Cidade) 

Famílias que 
residem em áreas 
públicas ocupadas 
irregularmente 

LP 
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sendo eles especialmente: 
concessão do direito real de uso; 

concessão de uso especial para fins 
de moradias e alienação. 

3 

Programa de 
regularização 
de áreas 

consolidadas 
particulares 

Oferecer subsídios jurídicos para 
aplicação de legislação específica 
para fins de regularizar as áreas 

através de instrumentos legais que 
são os elencados no art. 4° e incisos 
da Lei Federal n° 10.257/2001 de 
10 de julho de 2001 (Estatuto da 
Cidade) sendo eles especialmente: 
usucapião especial ou adjudicação 

compulsória onde couber. 

Famílias que 
residem em áreas 

privadas 
ocupadas 

irregularmente 

MP 

4 

Programa de 
regularização 
de imóveis na 
área rural 

Regularizar áreas cuja porção de 
terra não atinja o volume mínimo de 

fracionamento instituído em 
legislação Federal (INCRA) de 

20.000 m² e poderá se utilizar do 
Instituto do Registro Condominial. 

Famílias que 
residem em 

terrenos menores 
que 20.000 m² 

MP 

Regularizar áreas cuja porção de 
terra atinja o volume mínimo de 
fracionamento instituído em 
legislação Federal (INCRA) de 

20.000 m² e poderá ser 
regularizada através do 

desmembramento ou ainda através 
de usucapião. 

Famílias que 
residem em 

terrenos maiores 
que 20.000 m² 

MP 

5  
Programa de 
e fiscalização 
da ocupação 
de áreas 
irregulares 

Coibir novas ocupações em áreas 
irregulares, inadequadas para 
habitação, em especial áreas de 
preservação ambiental, áreas de 
risco, áreas contaminadas e áreas 
de uso comum do povo, mediante 
ações preventivas e fiscalizadoras. 

Famílias que 
buscam instalar-
se em áreas 
irregulares 

CP 

*O público alvo poderá ser dividido em três níveis, são eles: Nível 1 – famílias sem capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade social. Nível 2 – famílias com baixa capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas com capacidade para atender integralmente suas necessidades básicas, excluindo as despesas 
de morar condignamente, ou ainda que apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. Nível 
3 – famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, aquelas que, além de atender integralmente suas 
necessidades básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. O 
atendimento prioritário para sanar o déficit habitacional dependerá do contexto social de cada município e dos 
recursos disponíveis pelos órgãos financiadores. 
CP = CURTO PRAZO 
MP = MÉDIO PRAZO 
LP = LONGO PRAZO 
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QUADRO 9: PROVISÃO HABITACIONAL DE MORADIAS 

DIRETRIZ 
Provisão Habitacional de Moradias 
LINHA PROGRAMÁTICA 
Gestão da política habitacional através da produção de novas moradias em solo 
urbanizado 

PROGAMA AÇÃO PRIORIDADE* PRAZOS* 

1 

Programa de 
construção 
de novas 

moradias na 
área urbana 

Construir moradias em 
conjuntos habitacionais ou 
unidades isoladas no lote 
(quando necessário), 

integrados à malha urbana do 
município dotadas de 
infraestrututura básica. 

Idosos e pessoa com 
deficiência 

CP 

Filhos que residem 
com os pais 

CP 

Famílias numerosas CP 
Demais situações 

identificadas no déficit 
habitacional 

LP 

2 

Programa de 
construção 
de novas 

moradias na 
área rural 

Construir moradias isoladas 
em áreas rurais 

Idosos e pessoa com 
deficiência 

CP 

Famílias que residem 
em casas cedidas 

CP 

Famílias que possuem 
terra escriturada MP 

Famílias que possuem 
terra sem escritura 
(que necessitam 
regularização 
fundiária) 

MP 

Famílias com maior 
número de crianças 
de 0 até 12 anos 

MP 

Demais situações 
identificadas no déficit 

habitacional 
LP 

3 Programa de 
aquisição de 
unidades 

habitacionais 
e lotes 
urbanos 

Adquirir unidades habitacionais 
e lotes urbanos existentes, 

dispostos no perímetro urbano 
do município 

- MP 

*O público alvo poderá ser dividido em três níveis, são eles: Nível 1 – famílias sem capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade social. Nível 2 – famílias com baixa capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas com capacidade para atender integralmente suas necessidades básicas, excluindo as despesas 
de morar condignamente, ou ainda que apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. Nível 
3 – famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, aquelas que, além de atender integralmente suas 
necessidades básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. O 
atendimento prioritário para sanar o déficit habitacional dependerá do contexto social de cada município e dos 
recursos disponíveis pelos órgãos financiadores. 
CP = CURTO PRAZO 
MP = MÉDIO PRAZO 
LP = LONGO PRAZO 

 

 

 

 

 

QUADRO 10: ADEQUAÇÃO HABITACIONAL 
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DIRETRIZ 
Adequação Habitacional 
LINHA PROGRAMÁTICA 
Ampliação e melhoria dos imóveis 

PROGRAMA AÇÃO PRIORIDADE* PRAZOS* 

1 

Programa de 
melhoria 

(reforma) do 
imóvel 

Melhorar (reformar) moradias 
que se encontram em estado 

ruim de conservação 

Famílias cujas 
moradias estão em 
condições ruins de 

conservação 

MP 

2 
Programa de 
Ampliação do 

imóvel 

Oferecer condições sanitárias 
básicas mediante a instalação 
de equipamentos sanitários 
(pias, vasos, chuveiros e 

tanques) 

Famílias cujas 
moradias não 
dispõem de 

equipamentos 
sanitários básicos 

CP 

Construir um sistema 
adequado de tratamento de 

esgoto,  
mediante a construção de 
fossas sépticas, filtros e 

sumidouros 

Famílias cujas 
moradias eliminam 
dejetos de forma 

precária 

MP 

Oferecer condições dignas de 
moradia às famílias que 

necessitam ampliação devido 
ao tamanho do imóvel inferior 

à 30 m² 

Famílias cujas 
moradias são 

inadequadas pelo fato 
de não 

corresponderem as 
condições de 
habitabilidade 

MP 

Oferecer condições dignas de 
moradia às famílias que 
necessitam ampliação por 

apresentarem um alto número 
de habitantes 

Famílias numerosas MP 

3 

Programa de 
ampliação 

com melhoria 
do imóvel 

Atender simultaneamente as 
famílias que apresentam 

necessidades habitacionais de 
melhoria com ampliação do 

imóvel 

Famílias cujas 
moradias necessitam 

de reforma e 
ampliação 

MP 

4 

Programa 
ampliação 

com melhoria 
mediante 
auto-

construção 

Promover a melhoria das 
moradias por meio de ações 
de assistência técnica à 

autoconstrução e de crédito 
para reforma, ampliação ou 
melhoria das habitações 

Famílias que tem 
possibilidade adquirir 

financiamento 
habitacional para 

reforma ou ampliação 

CP 

*O público alvo poderá ser dividido em três níveis, são eles: Nível 1 – famílias sem capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas em situação de vulnerabilidade social. Nível 2 – famílias com baixa capacidade de pagamento, 
ou seja, aquelas com capacidade para atender integralmente suas necessidades básicas, excluindo as despesas 
de morar condignamente, ou ainda que apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. Nível 
3 – famílias com capacidade reduzida de poupança, ou seja, aquelas que, além de atender integralmente suas 
necessidades básicas e, ainda, apresentam alguma capacidade para assumir serviço de moradia. O 
atendimento prioritário para sanar o déficit habitacional dependerá do contexto social de cada município e dos 
recursos disponíveis pelos órgãos financiadores. 
CP = CURTO PRAZO 
MP = MÉDIO PRAZO 
LP = LONGO PRAZO 
QUADRO 11: IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 
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DIRETRIZ 
Implementação da infraestrutura municipal 
LINHA PROGRAMÁTICA 
Implantar e complementar a infraestrutura local 

PROGRAMA AÇÃO PRIORIDADE* PRAZOS* 

1 

Programa de 
atendimento à 
pavimentação 
de vias públicas 

Pavimentar a Rua São 
Domingos 

Famílias residentes e 
usuárias da via CP 

Pavimentar a Rua Paraná 
Famílias residentes e 

usuárias da via MP 

Pavimentar a Aurora Famílias residentes e 
usuárias da via 

MP 

2 

Programa de 
atendimento à 
execução de 
passeios 
públicos 

Executar os passeios 
públicos nas vias públicas 
asfaltadas ou calçadas: Rua 
Concórdia, Rua Blumenau, 
Rua Florianópolis, Rua João 

Filippi e Rua Criciúma 

Pedestres  MP 

3 

Programa de 
atendimento à 
implantação de 
um sistema de 
saneamento 

básico 

Atender o perímetro urbano 
com rede pública de esgoto 

Famílias residentes no 
perímetro urbano 

LP 

Construção banheiros na 
praça 

Famílias residentes no 
perímetro urbano 

CP 

4 

Programa de 
atendimento à 
implantação de 

rede de 
abastecimento 

de água 

Atender com água potável 
as famílias da Linha 

Gramados, Linha Santa 
Terezinha e Linha Três 

Barras e Linha Sobradinho 

Famílias residentes na 
comunidade CP 

5  

Programa de  
implantação de 
coleta seletiva 

de lixo 

Realizar a coleta seletiva de 
lixo na área urbana 

Famílias residentes no 
município 

CP 

6 

Programa de 
atendimento da 
instalação de 
equipamentos 

de lazer 

Construir um Salão 
Comunitário na Linha Porto 

Ferreira. 

Famílias residentes no 
município 

CP 

Construir uma academia ao 
ar livre na  Hidroeste 

Famílias residentes no 
município 

CP 

Construir uma praça no 
Bairro Novo Horizonte com 

parque infantil 

Famílias residentes no 
Bairro Novo Horizonte CP 

7 

Programa de 
revitalização e 
requalificação 
de áreas de 
preservação 
ambiental 

Promover a revitalização e 
requalificação de áreas de 
preservação ambiental da 
qual as moradias tenham 

sido relocadas 

- LP 

CP = CURTO PRAZO 
MP = MÉDIO PRAZO 
LP = LONGO PRAZO 
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15.4 METAS, RECURSOS E FONTES DE FINANCIAMENTO 

 
As metas estão articuladas com os recursos e fontes de financiamento e devem 

dialogar com os indicadores para que se possa acompanhar o atendimento da demanda 

dentro do prazo estipulado neste PLHIS. As metas77 são: normativas quando se referem 

às alterações nas leis e normas habitacionais e urbanas, institucionais quando prevêem 

melhorias nos recursos, nos procedimentos e na gestão administrativas das instituições 

públicas envolvidas e de atendimento para provisão, adequação e urbanização quando se 

necessita de intervenção da administração pública na produção, na melhoria ou na 

urbanização e na regularização fundiária das habitações. Podem existir metas normativas 

e institucionais não mensuráveis do ponto de vista quantitativo, porém, que precisam ser 

igualmente monitoradas e avaliadas. 

 

 

QUADRO 12: METAS E INDICADORES DO PLHIS 

Diretrizes 
Número 

de 
Famílias 

Metas 

Tipos 
de 

Metas
** 

Indicadore
s 

Desenvolvi-
mento 

Institucional 
do Setor 

Habitacional 
do Município 

- 

Implementação da política 
Municipal de Habitação até o 

fim do ano de 2012 
N 

 

Legislação 

Implementação do cadastro 
único municipal e da 

capacitação da equipe técnica 
municipal responsável pela 
gestão do PLHIS até o fim do 

ano de 2012 

I 

 

 

Cadastro 

Elaboração e revisão dos 
marcos regulatórios e legais do 
município até final de 2012 

N 
 

Legislação 

Estabelecer negociação de 
conflitos mediante 

acompanhamento técnico social 
até o final de 2020 

I 

 

Trabalho 
Social 

Adequação 
Habitacional 

176 

Garantia de implementação 
sanitária básica em todas as 
habitações necessárias até o 

fim do ano de 2012 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Atender 20% da demanda P Unidades 

                                                           
77 PLHIS – Seminário de Capacitação para a Elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, 
disponível em: www.san.sc.gov.br. 
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habitacional relacionada à 
melhoria e ampliação do imóvel 

até o fim do ano de 2016 

habitacionai
s 

Atender 40% da demanda 
habitacional relacionada à 

melhoria e ampliação do imóvel 
até o fim do ano de 2016 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Atender 40% da demanda 
habitacional relacionada à 

melhoria e ampliação do imóvel 
até o fim do ano de 2020 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Provisão 
Habitacional 
de Moradias 

212 

Definição das ZEIS até o fim do 
ano de 2011 

N Área 

Adquirir  30% de novas 
moradias para a área urbana e 
rural até o fim do ano de 2012 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Aquisição de 30% novas 
moradias para a área urbana e 
rural até o fim do ano de 2012 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Aquisição de 40% novas 
moradias para a área urbana e 
rural até o fim do ano de 2020 

P 
Unidades 

habitacionai
s 

Regularizaçã
o Fundiária 

77* 

Promover a regularização 
fundiária de 50% dos lotes até 

o final do ano de 2012 
I 

Número de 
Lotes 

Promover a regularização 
fundiária de 50% dos lotes até 

o final do ano de 2015 
I 

Número de 
Lotes 

Implemen-
tação da 

infraestrutur
a municipal 

- 

Pavimentação de vias públicas 
e re-estruturação de passeios 
públicos acessíveis em áreas 
habitacionais até o final de 

2016 

P 
Metros 
lineares 

Implantação de rede de água 
para todas as famílias no meio 
rural até final do ano de 2016 

I 
Unidades 

habitacionai
s 

Revitalização e requalificação 
de áreas de interesse 
ambiental, bem como a 

instalação de equipamentos de 
lazer no município até o final de 

2020 

I 

Áreas 
revitalizadas 

e 
equipament
o instalado 

Implementação da coleta de 
lixo no meio rural até o final de 

2012 
I 

Lixo 
coletado 
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Implementação da coleta 
seletiva do lixo no meio urbano 

até o final de 2011 
I 

Lixo 
coletado 

*Este número foi levantado na pesquisa, porém não foi objetivo pesquisar famílias em irregularidade fundiária e 
sim famílias com problemas habitacionais. Desta forma, este dado poderá ser superior devido a aglomerados no 
município com problemas de regularização fundiária, conforme áreas indicadas no mapa de regularização 
fundiária. 
** N- Normativa 
     I – Institucional 
     P - Provisão  

 

 

Os indicadores devem ser aplicados para mensurar o desempenho e os resultados 

das ações e programas78 e devem ser de fácil compreensão pelos atores institucionais e 

sociais. Vale ressaltar que nem todas as metas normativas e institucionais são 

mensuráveis do ponto de vista quantitativo, mas precisam ser igualmente monitoradas e 

avaliadas. No caso de metas normativas, o indicador de avaliação pode ser a aprovação, 

revisão, regulamentação ou aplicação da legislação prevista e seu impacto sobre a 

produção habitacional79. 

Depois de identificar o volume total de recursos necessários para o atendimento 

da demanda habitacional é necessário identificar quais fontes de financiamento serão 

utilizadas e qual o volume de recursos que será aplicado no período de implantação do 

PLHIS. Os recursos necessários para sanar o déficit foram levantados no capítulo do 

Quadro Geral das Necessidades Habitacionais. O município poderá elevar o investimento 

em habitação, atingindo montante suficiente para as contrapartidas obrigatórias.  

A metodologia para definição de metas físicas e financeiras são: 

• O estabelecimento de cenários para o investimento em habitação, segundo as fontes 

de financiamento; 

• A definição dos critérios para alocação regional dos recursos das fontes federais e 

estaduais; 

• O cálculo do total de recursos a serem investidos no município e sua distribuição ao 

longo do período de 2010/2020. 

• Distribuição destes por programas e modalidades. 

 

QUADRO 13: QUADRO DOS RECURSOS E DAS FONTES DE FINANCIAMENTOS 

NECESSIDADE PROGRAMAÇÃO PROPONENTE FONTE 

 
 
 
 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

Fundo Nacional de 
Habitação de 

Interesse Social 
(FNHIS) 

                                                           
78 PLHIS – Seminário de Capacitação para a Elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, 
disponível em: www.san.sc.gov.br. 
79 Ministério das Cidades. Curso à distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social. 
Coordenação geral de Júnia Santa Rosa e Rosana Denaldi. Brasília: Ministério das Cidades. Maio de 2009. 
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Construção de 
Habitações 

Carta de Crédito 
Individual 

 
Pessoa Física 

Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço 

(FGTS) 
Carta de Crédito 

Associativo 
Pessoa Físicas 
associadas em 

entidade associativa 

 
FGTS 

Apoio à Produção de 
Habitações 

Pessoa Jurídica: 
empresa do ramo de 

construção civil 

 
FGTS 

Pró-Moradia Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FGTS 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa Jurídica: 
Empresa do ramo de 

construção civil 

Fundo de 
Arrendamento 

Residencial (FAR) 
Programa de Crédito 

Solidário 
Pessoas Físicas 
organizadas em 

entidade associativa 

Fundo de 
Desenvolvimento 
Social (FDS) 

Subsídio à Habitação 
de Interesse Social 

(PSH) 

Poder Público, 
executivo municipal, 
estadual e DF e 

Associações Rurais 

 
FNHIS 

 
 
 
 

 
 

Aquisição de 
Habitação Nova 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Carta de Crédito 
Individual 

 
Pessoa Física 

 
FGTS 

 
Carta de Crédito 

Associativo 
Pessoas Físicas 
associadas a 

entidades associativas 

 
FGTS 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa Física Jurídica: 
proprietário de Imóvel 

 
FAR 

Subsídio à Habitação 
de Interesse Social 

(PSH) 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual, DF e 
Associações Rurais 

 
FNHIS 

 
 
 
 

Aquisição de 
Habitação Usada 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Carta de Crédito 
Individual 

Pessoa Física FGTS 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa Física Jurídica: 
proprietário de Imóvel 

 
FAR 

Subsídio à Habitação 
de Interesse Social 

(PSH) 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual, DF e 
Associações Rurais 

 
FNHIS 

 
 
 

Conclusão, Ampliação, 
Reforma ou melhoria 

de Unidade 
Habitacional 

Apoio à melhoria das 
condições de 

habitabilidade de 
Assentamentos 

Precários 

 
Poder Público, 

executivo municipal, 
estadual e DF 

FNHIS 

Carta de Crédito 
Individual 

Pessoa Física FGTS 

Programa de Crédito 
Solidário 

Pessoas Físicas 
organizadas em 

entidade associativa 

 
FDS 

 Apoio à melhoria das   
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Aquisição de Material 
de Construção 

condições de 
habitabilidade de 
Assentamentos 

Precários 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Carta de Crédito 
Individual 

Pessoa Física FGTS 

Programa de Crédito 
Solidário 

Pessoas Físicas 
organizadas em 

entidade associativa 

 
FDS 

 
Aquisição de Lotes 

Urbanizados 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Carta de Crédito 
Individual 

Pessoa Física FGTS 

 
 

Produção de Lotes 
Urbanizados 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Carta de Crédito 
Associativo 

Pessoas Físicas 
organizadas em 

entidade associativa 

 
FGTS 

Requalificação de 
Imóveis Urbanos 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

FNHIS 

Carta de Crédito 
Associativo 

Pessoas Físicas 
organizadas em 

entidade associativa 

 
FGTS 

Programa de 
Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa 
Jurídica:empresa do 
ramo da construção 

civil 

 
FAR 

Apoio à Produção de 
Habitações 

Pessoa 
Jurídica:empresa do 
ramo da construção 

civil 

 
FGTS 

 
 
 

Urbanização de 
Assentamentos 

Precários 

Apoio à melhoria das 
condições de 

habitabilidade de 
Assentamentos 

Precários 

 
Poder Público, 

executivo municipal, 
estadual e DF 

 
FNHIS 

Intervenção em 
Favelas 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
OGU 

 
Pró-Moradia 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FGTS 

 
 
 
 
 

Desenvolvimento 
Institucional 

Intervenção em 
Favelas 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
OGU 

 
Pró-Moradia 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FGTS 

Apoio à Elaboração de 
Planos Habitacionais 
de Interesse Social 

Poder Público, 
executivo municipal, 

estadual e DF 

 
FNHIS 

Apoio à Provisão 
Habitacional de 

Interesse Social – 
Modalidade 

Assistência Técnica 

 
Poder Público, 

executivo municipal, 
estadual e DF 

 
FNHIS 
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15.5 PROGRAMAS HABITACIONAIS  

 

Os programas habitacionais80 desenhados em âmbito federal e estadual viabilizam 

os recursos vindos do FGTS, do Orçamento Geral da União, de recursos externos, em 

particular, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de outros fundos federais. 

Cada programa tem um objetivo específico que permite atender diferentes necessidades 

habitacionais e estão divididos em: urbanização de áreas ocupadas, produção e aquisição 

de unidades habitacionais novas, reforma e ampliação de unidades existentes, aquisição 

de unidades usadas e melhoria da qualidade da moradia. Os programas mencionados 

estão elencados abaixo: 

 

15.5.1 Pró-Moradia 

O programa Pró-Moradia é voltado ao financiamento de intervenções do setor 

público com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e entrou em vigor no 

ano de 1997, como parte da política macro econômica de redução da dívida pública. O 

programa foi criado pela Resolução 178/95. O objetivo deste programa é apoiar o poder 

público no desenvolvimento de ações integradas e articuladas com outras políticas 

setoriais que resultassem na melhoria da qualidade de vida da população de menor 

renda, ou seja, até três salários mínimos. 

O Programa prevê diversas modalidades, possibilitando uma gama variada de 

alternativas habitacionais a serem aplicadas na urbanização de áreas ocupadas por 

moradias precárias, como favelas e mocambos e em eventuais reassentamentos. São 

elas: aquisição e/ou produção de lotes urbanizados; produção de conjuntos 

habitacionais; urbanização de áreas, compreendendo: parcelamento de glebas, 

regularização fundiária, aquisição e/ou produção de lotes urbanizados, construção e/ou 

melhorias das habitações, execução de obras e serviços de infra-estrutura e 

equipamentos comunitários, cesta de materiais de construção, infra-estrutura em 

conjuntos habitacionais - para conjuntos caracterizados como empreendimentos 

problema e produzidos com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Desenvolvimento institucional. 

 

15.5.2 Morar Melhor 

O programa Morar Melhor foi aprovado pela Lei nº 9.989, de 21 de julho de 2000 

e tem como objetivo viabilizar o acesso à moradia, bem como elevar os padrões de 

habitabilidade e de qualidade de vida das famílias de baixa renda que vivem em 
                                                           
80 Os programas citados neste item foram buscados junto ao site do Ministério das Cidades disponível em 
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais, dentro do item da Secretaria de Habitação - Programas e 
ações, que pontua os programas nacionais de habitação acessíveis para o ano de 2010, e complementado com 
dados retirados de textos do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Joinville (2010). 
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localidades urbanas e rurais. Este programa busca promover ações integradas de 

desenvolvimento urbano nas regiões de maior concentração de pobreza do país, 

contribuindo para a universalização da cobertura dos serviços de saneamento básico e 

ambiental, ampliando a oferta de habitações e promovendo a melhoria das condições de 

habitabilidade e da infraestrutura urbana. O programa Morar Melhor atente 

predominantemente, famílias com renda mensal de até três salários mínimos e que 

prioritariamente, pertençam aos municípios integrantes do Programa Fome Zero. 

O Programa é operado com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, que são 

repassados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, de acordo com as etapas do 

empreendimento executadas e comprovadas. O programa Morar Melhor é composto por 

três linhas de ações: 

• Ação de urbanização: objetiva elevar os padrões de habitabilidade e de qualidade de 

vida, em localidades urbanas e rurais, promovendo intervenções em áreas 

degradadas ou de risco, ocupadas por sub-habitações (favelas, mocambos, palafitas, 

e cortiços, entre outras). Esta modalidade de programa contempla intervenções 

necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade da população localizada em 

área inadequada à moradia, visando a sua permanência ou realocação, por 

intermédio das seguintes ações: parcelamento de glebas, regularização fundiária, 

construção e/ou melhoria de habitações, construção de unidades sanitárias, e em 

caráter complementar às obras habitacionais, a execução de obras e serviços de 

infraestrutura, recuperação ambiental, equipamentos comunitários e trabalho social. 

• Ação de lotes urbanizados: objetiva viabilizar o acesso à moradia das famílias de 

baixa renda, por intermédio da produção de lotes urbanizados e visa a construção de 

unidades habitacionais, promovendo-se a aquisição de cesta básica de materiais de 

construção, que será viabilizada por intermédio da concessão de financiamentos às 

famílias beneficiárias, observada a regulamentação específica que rege os programas 

de aplicação existentes no âmbito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

• Ação de produção de moradias: objetiva viabilizar o acesso à moradia das famílias de 

baixa renda com a construção de unidades habitacionais, em terreno regularizado e 

dotado, no mínimo, de soluções de abastecimento de água, esgotamento sanitário e 

energia elétrica.  

 

 

15.5.3 Carta de Crédito Individual  

O Programa tem como objetivo conceder financiamentos a pessoas físicas para 

fins de aquisição, construção, conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade 

habitacional, propiciando ainda a aquisição de cesta de material de construção ou a 
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aquisição de lote urbanizado. Observe-se que são considerados imóveis novos aqueles 

imóveis prontos com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior, desde que não 

tenham sido habitados ou alienados. 

Os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem ser usados 

como fonte de financiamentos. A contrapartida dos tomadores, de no mínimo 5% 

(imóveis novos) e 7,5% (imóveis usados), referente ao valor de venda ou de produção 

do imóvel não financiável pelo FGTS. Pode ser representada pelo pagamento de juros e 

outros encargos financeiros durante a fase de obra. O FGTS pode ser utilizado como 

contrapartida durante a fase de construção, desde que atendidas as condições específicas 

relativas ao saque da conta vinculada. 

Podem acessar os financiamentos pessoas físicas com renda familiar mensal bruta 

máxima de R$ 3.900,00 no caso de construção ou aquisição de unidade habitacional 

nova, de R$ 3.000,00 no caso de aquisição de unidade habitacional usada, de R$ 

2.400,00 no caso de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de undiade habitacional 

e de R$ 1.500,00 no caso de aquisição de material de construção e aquisição de lote 

urbanizado. 

Somente poderão ser concedidos financiamentos com recursos do FGTS a pessoas 

físicas, que não detenham, em qualquer parte do país, outro financiamento nas 

condições do SFH, e não sejam proprietários, promitentes compradores ou titulares de 

direito de aquisição de imóvel residencial no atual local de domicílio nem onde pretendam 

fixá-lo. Não há inscrições para participar do programa. Os interessados devem procurar 

diretamente os Agentes Financeiros habilitados a operar os programas do FGTS, como, 

por exemplo, a Caixa Econômica Federal. O valor do financiamento é definido em função 

do resultado da análise de risco e apuração da capacidade de pagamento do cliente, 

efetuada pelo Agente Financeiro, respeitados os limites de renda e de avaliação do 

imóvel. 

Todo cidadão com rendimento familiar mensal de até R$ 1.500,00 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. O cálculo dos descontos estão baseados em fatores como a renda familar do 

cidadão, a localização do imóvel e a modalidade operacional pretendida. 

15.5.4 Carta de Crédito Associativo 

O Programa tem como objetivo conceder financiamentos a pessoas físicas, 

associadas em grupos formados por condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, 

Companhias de Habitação (COHAB) ou empresas do setor da construção civil. 
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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. 

Existe também uma modalidade denominada - Reabilitação Urbana - por intermédio da 

qual o grupo associativo poderá adquirir unidades usadas e executar obras voltadas à 

recuperação e ocupação para fins habitacionais. 

Para este programa é possível usar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço (FGTS), como fonte dos financiamentos concedidos, sendo que a 

contrapartida dos tomadores deve ser de no mínimo 7,5% (na modalidade Reabilitação 

Urbana) ou 5% (nas demais modalidades), referente ao valor de venda ou de produção 

do imóvel não financiável pelo FGTS.  

Podem acessar os financiamentos pessoas físicas com renda familiar mensal bruta 

máxima de R$ 3.900,00 para obtenção de financiamentos nas modalidades Aquisição, 

Construção de Unidades Habitacionais e Reabilitação Urbana; e R$ 1.500,00 para 

obtenção de financiamentos na modalidade Produção de Lotes Urbanizados. Somente 

poderão ser concedidos financiamentos com recursos do FGTS a pretendentes, pessoas 

físicas, que não detenham, em qualquer parte do país, outro financiamento nas 

condições do SFH, e não sejam proprietários, promitentes compradores ou titulares de 

direito de aquisição de imóvel residencial no atual local de domicílio nem onde pretendam 

fixá-lo. 

 

15.5.5 Programa de Apoio à Produção 

Este programa operada com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

e foi criado pela Resolução 238/96 do Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço, tendo como objetivo incrementar a produção de habitações para famílias com 

renda até R$ 4.500,00 e promover a geração de empregos, sendo voltado para o 

empresário privado. O Programa visda financiar empreendimentos habitacionais com 

desembolso vinculado à comercialização efetiva de no mínimo 50% das unidades 

habitacionais, tendo como critérios para hierarquização e seleção das propostas o maior 

percentual de recursos próprios do proponente em relação ao valor de comercialização 

das unidades e o atendimento às famílias de mais baixa renda.  

O programa considera como mutuários as pessoas jurídicas voltadas para a 

produção habitacional e objetiva o financiamento de unidades cujo valor máximo de 

venda ou avaliação seja de R$ 80.000,00, sendo o valor do empréstimo limitado a 80% 

do valor de venda da unidade e não superior à R$ 43.400,00. Por fim são estabelecidas 

as taxas de juros no prazo de carência e amortização de 10,65% ao ano. 

 

 



 
 

204

15.5.6 Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social 

O 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.  

Este é um programa de subsídio do Governo Federal, criado em 2001, pela 

medida provisória nº 2.212, de 30/08/2001, para apoiar todas as linhas de crédito 

habitacional existentes, independentemente da fonte de recursos. Esse programa tem 

como objetivo viabilizar o acesso à moradia para os segmentos populacionais de menor 

renda familiar, alcançado pelos programas de financiamentos habitacionais de interesse 

social. Programas esses operados por instituições financiadas autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil. 

Os cidadãos são beneficiados em grupos organizados pelos governos dos estados, 

DF ou municípios, e excepcionalmente, em áreas rurais, as entidades privadas sem fins 

lucrativos apresentam propostas às instituições financeiras e aos agentes financeiros do 

SFH. O programa pode oferecer subsídio destinado diretamente à complementação do 

preço de compra/venda ou construção das unidades residenciais, variável basicamente 

de acordo com a localização do imóvel.  

O PSH é operado com recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU) 

e conta, ainda, com o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF e municípios, 

sob a forma de complementação aos subsídios oferecidos pelo programa. Os 

destinatários finais deste programa são pessoas físicas com rendimento familiar mensal 

bruto não superior a R$ 1.245,00. 

 

15.5.7 Programa de Crédito Solidário 

Este programa foi criado em 2003 por meio do Conselho Curador do Fundo de 

Desenvolvimento Social – FDS, e está voltado para o atendimento de necessidades 

habitacionais de famílias de baixa renda que residem em condições subnormais, 

organizados em cooperativas ou associações com fins habitacionais. Ele se destina 

exclusivamente ao financiamento habitacional para famílias organizadas por entidades da 

sociedade civil. 

Os beneficiários do programa são as famílias organizadas de forma associativa 

com renda bruta mensal de até R$ 1.125,00. Também poderão participar famílias com 

renda bruta mensal entre R$ 1.125,01 e R$ 1.900,00, limitadas a 10% (dez por cento) 

da composição do grupo associativo ou 35% (trinta e cinco por cento) de composição do 

grupo associativo. Os idosos acima de 60 anos possuem uma cota correspondente em 



 
 

205

até 5% do número de unidades do empreendimento, sendo que quando este percentual 

for menor que uma unidade habitacional, poderá ser financiada uma unidade. 

É vedada a participação de famílias que sejam titulares de financiamento 

habitacional ativo obtido com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS ou do 

Sistema Financeiro da Habitação – SFH, e famílias que tenham sido beneficiadas pelo 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH, ou quaisquer programas de 

subsídio habitacional de caráter federal. Este veto não se dará quando houver 

composição de subsídio federal, através de programas habitacionais, inclusive o PSH, 

com recursos liberados pelo Programa Crédito Solidário para as famílias beneficiadas pelo 

Programa.  As operações contratadas no âmbito do Programa Crédito Solidário serão 

incluídas no Cadastro Nacional de Mutuários – CADMUT, com vistas a não concessão de 

mais de um financiamento/subsídio ao mesmo adquirente.  

Poderá ser financiado por este programa: 

• A aquisição de terreno e construção. 

• A construção em terreno próprio. 

• A construção em terreno de terceiros. 

• A conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional. 

• A aquisição de unidade construída. 

• A aquisição de imóveis para reabilitação urbana com fins habitacionais. 

• Outras modalidades a serem autorizadas pelo gestor das aplicações, como a 

autoconstrução, o sistema de autoajuda ou mutirão, a administração direta e 

autogestão pela organizações da sociedade civil e a empreitada global. 

O programa apresenta características como: a isenção de cobrança de taxa de 

juros, o prazo de carência de no mínimo seis meses e no máximo de vinte e quatro 

meses, o prazo de pagamento de até duzentos e quarenta meses, o comprometimento 

de no máximo vinte e cinco por cento da renda bruta familiar, o crédito de atualização do 

saldo devedor, o seguro de danos físicos do imóvel e a pontualidade no pagamento. 

A entidade proponente fica limitada a operar no máximo 3 (três) projetos ou 600 

(seiscentas) unidades habitacionais simultâneas, por unidade federativa, sendo 

computadas as selecionadas e as contratadas. Um novo projeto na mesma unidade 

Federativa, somente será selecionado quando do cancelamento ou da conclusão de um 

projeto anterior. O número de unidades habitacionais a serem produzidas por projeto 

levará em conta a população do município, sendo que para municípios com até 50.000 

habitantes o número máximo de unidades habitacionais por empreendimento (inclusive 

rurais) é de no máximo 50 e o número máximo de unidades habitacionais urbanas 

dispersas é de no máximo 25. 
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15.5.8 Programa destinado à aquisição de imóveis usados 

Este programa é na realidade uma modalidade do Programa Carta de Crédito 

Individual e objetiva possibilitar por meio do financiamento à pessoa física o acesso a 

unidades habitacionais usadas, utilizando recursos do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço. 

 

15.5.9 Programa destinado a apoiar a reforma, ampliação e conclusão de 

unidades habitacionais 

Está incorporado, como modalidades específicas da Carta de Crédito Individual 

(cesta de materiais e reforma, ampliação e conclusão). Destina-se a conceder 

financiamento à pessoa física, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

objetivando a aquisição de material de construção para a reforma de unidades 

habitacionais. Na medida em que estes dois últimos programas são modalidades do 

Cartão de Crédito Individual, eles podem ser analisados em conjunto com este programa, 

embora seus fins e impacto sobre as necessidades habitacionais serem muito diferentes. 

 

15.5.10 Programa de melhoria da qualidade da moradia 

Este programa tem como objetivo o aprimoramento de técnicas e materiais de 

construção para aumentar a qualidade e diminuir os custos de produção. Destina-se a 

parcerias com órgãos do setor público e privado que promovam estudos e aplicações 

práticas. O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-H 

originou-se do então Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na Construção 

Habitacional, instituído em 1998, pela Portaria nº. 134.  

O PBQP-H tem como interesse fortalecer o elo da parceria público-privado no 

setor da Construção Civil, por meio de ações empreendidas por ambos os parceiros, em 

busca da qualidade e produtividade, traduzidas na elevação da conformidade técnica de 

materiais e de componentes, e na melhoria dos sistemas de gestão de qualidade das 

empresas de serviços e obras. 

Além dos programas citados, existem outros no âmbito do Ministério das Cidades 

que atuam nas condições de moradia das populações carentes e estão relacionados às 

intervenções de saneamento ambiental, em particular, no abastecimento, na distribuição, 

no tratamento de água além de instalações hidráulicas sanitárias. É a modalidade do 

Prósaneamento – Prosanear – financiado com recursos do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço e programas com recursos do Orçamento Geral da União, como o PASS, o 

Pró-infra bem como o Saneamento é vida. 
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15.5.11 Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários 

O objetivo deste programa é apoiar estados, Distrito Federal e municípios nas 

intervenções necessárias à regularização fundiária, segurança, salubridade e 

habitabilidade de população localizada em área inadequada à moradia ou em situações 

de risco, visando a sua permanência ou realocação, por intermédio da execução de ações 

integradas de habitação, saneamento ambiental e inclusão social.  

Os recursos do programa são do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

acrescidos das contrapartidas obrigatórias de estados, municípios e Distrito Federal. 

Podem participar do programa o Chefe do Poder Executivo dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios ou seu representante legal e os dirigentes máximos de órgãos 

da administração indireta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.  O programa 

pode ser acessado de duas formas: 

• Emenda parlamentar à Lei Orçamentária Anual (LOA): quando o agente executor 

deve aguardar comunicação do MCidades e da Caixa para envio de documentação. A 

intervenção deve seguir as regras do programa, enquadrar-se em seus objetivos e 

diretrizes. 

• Seleção pública de propostas realizada periodicamente pelo Ministério das Cidades: o 

proponente deve preencher formulário eletrônico do programa, disponível no site no 

período de seleção, para envio de proposta, que será analisada pelos técnicos do 

Ministério. 

A área de intervenção deverá ser ocupada ter no mínimo 60% (sessenta por 

cento) de famílias com renda até R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais), e, ainda ser 

ocupada há mais de cinco anos ou estar localizada em situação que configure risco ou 

insalubridade, ou seja, objeto de legislação que proíba a utilização para fins 

habitacionais, nestes casos, em qualquer período de ocupação. 

 

15.5.12 Ação Provisão Habitacional de Interesse Social 

A ação objetiva apoiar estados, Distrito Federal e municípios no acesso da 

população com renda familiar mensal de até R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais) 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. 

A ação divide-se em quatro modalidades: produção ou aquisição de unidades 

habitacionais, produção ou aquisição de lotes urbanizados, requalificação de Imóveis e 

apoio à prestação de serviços de assistência técnica para habitação de interesse social. A 

seleção dos beneficiários é de responsabilidade do proponentes/agente executor e deverá 

obedecer, no mínimo, aos seguintes critérios de atendimento: 
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• Cidadãos idosos, na forma da Lei nº. 10.741, 1º de outubro de 2003, ou pessoa com 

deficiência, na forma do Decreto nº. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

• Famílias com menor renda per capita. 

• Famílias com maior número de dependentes. 

• Mulheres responsáveis pelo domicílio. 

• E outros critérios, a juízo dos proponentes/agentes executores, desde que com 

objetivo de melhor retratar a vulnerabilidade socioeconômica dos beneficiários. 

Fica vedada a seleção de beneficiário final que: 

• Seja titular de contrato de financiamento obtido com recursos do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS ou em condições equivalentes ao Sistema Financeiro da 

Habitação – SFH, em qualquer parte do país. 

• Seja proprietário, promitente comprador ou titular de direito de aquisição, 

arrendamento ou uso de imóvel residencial, regular, com padrão mínimo de 

edificação e habitabilidade, definido pelas posturas municipais, e dotada de infra-

estrutura mínima (água, esgoto e energia), em qualquer parte do país. 

• Já tenha recebido benefícios similares oriundos de recursos orçamentários da União. 

• Tenha renda familiar superior a R$ 1.050,00 (um mil e cinqüenta reais). 

 

15.5.13 Modalidade: Assistência Técnica 

Esta ação visa apoiar estados, Distrito Federal e municípios na melhoria dos 

padrões de salubridade, segurança e habitabilidade das edificações produzidas, 

reformadas ou ampliadas no âmbito do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, 

por intermédio de apoio à prestação de serviços de assistência técnica, assim entendida 

como o conjunto de ações voltadas à mobilização e organização comunitária, elaboração 

de projetos, acompanhamento e execução da obra, trabalho social e jurídico, de forma 

coletiva ou individual. 

 

15.5.14 Ação de Apoio à Produção Social da Moradia 

Esta ação de Apoio à Produção Social da Moradia, do Programa de Habitação de 

Interesse Social, operada com recursos oriundos do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS, válida para o período 2008/2011. 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, voltada 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. 
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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. 

• Requalificação de Imóveis. 

Os recursos do programa são do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social 

acrescidos das contrapartidas obrigatórias das entidades privadas sem fins lucrativos 

vinculadas ao setor habitacional. A habilitação é pré-requisito para que as entidades 

possam participar da fase de seleção das propostas. O processo de habilitação inicia-se 

com o preenchimento de formulário eletrônico específico junto ao Agente Operador da 

Ação (Caixa Econômica Federal).  

São considerados beneficiários finais, exclusivamente, os associados da entidade, 

vedada a participação de: 

• Famílias com renda mensal superior a R$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco 

reais). 

• Proprietários, promitentes compradores ou titulares de direito de aquisição, 

arrendamento ou uso de imóvel residencial, regular, com padrão mínimo de 

edificação e habitabilidade, definido pelas posturas municipais, e dotada de infra-

estrutura mínima (água, esgoto e energia), em qualquer parte do país. 

• Beneficiários de recursos orçamentários da União repassados com a finalidade de 

provisão habitacional.  

• Titulares de contrato de financiamento obtido com recursos do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS ou em condições equivalentes ao Sistema Financeiro da 

Habitação – SFH, em qualquer parte do país. 

A população dos municípios tomará por base os números da Contagem da 

População/2007, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Para fins de estabelecimento da 

população urbana, será utilizado o mesmo percentual em relação à população total do 

município, observado no Censo Demográfico IBGE /2000. 

 

15.5.15 Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI) 

Estes projetos visam oferecer acesso à infra-estrutura urbana, à moradia 

adequada e aos serviços públicos básicos para a população em situação de 

vulnerabilidade social e com rendimento familiar mensal preponderante de até 3 salários 

mínimos, por intermédio do financiamento de projetos de investimentos e ações 

integradas em assentamentos precários. O PMI é implementado com recursos do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT). 
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As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES por meio de Carta-Consulta 

- preenchida segundo as orientações para Consulta Prévia, disponível no site – 

www.bndes.gov.br – e  enviada pelo proponente, ao: Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Área de Planejamento – AP, 

Departamento de Prioridades – DEPRI, Avenida. República do Chile, 100 - Protocolo – 

Térreo 20031-917 - Rio de Janeiro, RJ). 

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. 

As propostas consideradas enquadradas serão encaminhadas, pelo BNDES, ao 

Ministério das Cidades, conforme modelo de carta-consulta definido na IN N° 45, de 

13/09/07, para fins de realização do processo de seleção. Esse processo de seleção 

consiste em ordenar, a partir do atendimento a critérios definidos na IN N° 45/2007, e 

eleger as propostas consideradas prioritárias, até o limite estabelecido pelo caput do art. 

9º-I, da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, e suas alterações, do Conselho 

Monetário Nacional.  

 

15.5.16 Programa de InfraEstrutura e Serviços De Reforma Agrária 

É um programa voltado para a infra-estrutura e Serviços em Assentamentos 

Rurais. Os proponentes neste programa são os municípios e entidades civis sem fins 

lucrativos. O programa tem por objetivo propiciar condições para o desenvolvimento 

sócio-econômico e a efetiva fixação das comunidades alvo de Projetos de Assentamento, 

criados em ares destinadas a reforma agrária, mediante a implantação de infra-estrutura 

e serviços. Pode ser viabilizado com recursos do Orçamento Geral da União – OGU, é 

necessário o aporte de contrapartida pelo proponente, segundo percentuais definidos na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO vigente. 

 

15.5.17 Programa de Habitação Popular NOVA CASA (GOVERNO ESTADUAL) 

O programa de Habitação Popular NOVA CASA foi instituído pela Lei 

Complementar nº 422, de 25 de agosto de 2008, e tem como objetivo principal dar 

suporte para as políticas habitacionais e de redução do déficit habitacional catarinense. A 

Lei complementar 422/08 também criou o fundo de Habitação Popular do Estado de 

Santa Catarina, garantindo uma fonte de recursos permanentes com dotação 

orçamentária própria para a habitação de interesse social no estado, tendo como agente 

operados e financeiro a COHAB/SC.  
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O Programa visa atender as famílias com renda de até doze salários mínimos 

mensais, com prioridade para as de rendimento máximo de três salários mínimos 

mensais, com ações de construção, aquisição, ampliação, reforma, recuperação, locação 

social e arrendamento de unidades habitacionais isoladas ou de conjuntos habitacionais 

em áreas urbanas e rurais; obras de infraestrutura e equipamentos comunitários, 

associados à melhoria das condições de habitabilidade na área rural e urbana; aquisição 

de terrenos destinados à construção de moradias; produção de lotes urbanizados para 

fins habitacionais; urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização 

fundiária e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social; aquisição de materiais 

para construção, ampliação e reforma de moradias; pesquisa, estudos e elaboração de 

projetos habitacionais. 

 

15.5.18 Programa Minha Casa, Minha Vida 

 O Programa Habitacional Popular – Minha Casa Minha Vida - Entidades – PMCMV-E 

tem como objetivo atender as necessidades de habitação da população de baixa renda 

nas áreas urbanas, garantindo o acesso à moradia digna com padrões mínimos de 

sustentabilidade, segurança e habitabilidade. O Programa funciona por meio da 

concessão de financiamentos a beneficiários organizados de forma associativa por uma 

Entidade Organizadora – EO (Associações, Cooperativas, Sindicatos e outros), com 

recursos provenientes do Orçamento Geral da União – OGU, aportados ao Fundo de 

Desenvolvimento Social – FDS. O Programa pode ter contrapartida complementar de 

estados, do Distrito Federal e dos municípios, por intermédio do aporte de recursos 

financeiros, bens e/ou serviços economicamente mensuráveis, necessários à composição 

do investimento a ser realizado. O Programa tem como público-alvo as famílias com 

renda até 10 salários mínimos. 

 

15.6 MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO 

 

O monitoramento e avaliação são ferramentas essenciais no planejamento e 

execução de programas e políticas, possibilitando verificar e acompanhar o andamento 

em relação aos objetos propostos, verificando se os mesmos estão tendo impacto e 

sendo desenvolvido com eficiência. Para Buvinich (1999), monitoramento é um processo 

continuo e sistemático de supervisão e revisão do gerenciamento com o objetivo de 

garantir a eficiência e eficácia do gerenciamento. Nesta perspectiva, pode-se dizer que o 

monitoramento consiste no acompanhamento contínuo, por parte de gestores e gerentes 

do desenvolvimento dos programas e políticas em relação a seus objetivos e metas. 
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O monitoramento é essencial na gestão dos programas, pois auxilia a manter o 

trabalho em sua linha geral, identificando se o que foi proposto esta sendo executado 

corretamente. Através do monitoramento, os gestores obtêm informações sobre o seu 

desempenho, permitindo medir o alcance dos objetos e metas. Quando utilizado 

corretamente, o monitoramento é uma ferramenta importante para um bom 

gerenciamento, possibilitando uma base de avaliação para verificar a maneira como os 

recursos estão sendo utilizados, se os mesmo serão suficientes para 

desenvolver/executar o que foi proposto e se a capacidade de trabalho é suficiente e 

apropriada para realizar o planejado.  

Para verificar se os objetivos estão sendo atingidos o monitoramento pode ser 

realizado presencialmente pelos gestores, verificando como a implementação do 

programa está sendo realizada, além de verificar quais os problemas que podem estar 

interferindo nas ações dos objetivos.81 

A avaliação é uma ferramenta complementar do monitoramento, um estudo que 

permite medir e acompanhar a relevância, eficiência, efetividade, resultados e impactos 

do projeto em relação ao planejamento estratégico anteriormente estudado. Contudo, a 

avaliação verifica e analisa se os objetivos foram realizados e alcançados conforme 

planejado. Para Mokate (2000), o monitoramento e avaliação são estratégias 

complementares, sendo que, para realizar a avaliação é necessário conter informações 

coerentes geradas através do monitoramento. Entretanto, o monitoramento sem 

avaliação é algo incompleto, não permitindo obter informações relevantes e pertinentes 

para o alcance dos objetos do projeto. 

Através do monitoramento e da avaliação é possível analisar a qualidade e o 

impacto do trabalho em relação ao seu plano de ação e seu plano estratégico. Todavia, 

quando utilizados corretamente são ferramentas valiosas, entretanto, é importante ter 

clareza que estas ferramentas não são soluções e sim ferramentas que podem: 

• Ajudar a identificar problemas e suas causas; 

• Sugerir soluções possíveis para problemas; 

• Levantar questões quanto à estratégia e às previsões realizadas; 

• Levar você a refletir para onde está indo e de como você está chegando lá; 

• Providenciar informações e aspectos internos; 

• Encorajá-lo a agir a respeito dessas informações e aspectos; 

Aumentar suas possibilidades de acerto que farão uma diferença de 

desenvolvimento positiva.82 

                                                           
81 O Sistema de Avaliação e Monitoramento das Políticas e Programas Sociais: a experiência do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil. Informação retirada do site: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001485/148514por.pdf  
82Avaliação e Monitoramento. Disponível em: http://www.civicus.org/new/media/Monitoramento-e-
Avaliacao.pdf. 
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É importante que a Prefeitura Municipal estruture um sistema de avaliação e 

monitoramento junto ao Conselho Municipal de Habitação, de modo a desenvolver 

mecanismos para monitorar e avaliar seus programas e projetos habitacionais. 

• O sistema de monitoramento tem como objetivo: 

• Acompanhar os resultados da política habitacional e o cumprimento das metas; 

• Acompanhamento temporal do impacto da política habitacional; 

• Monitoramento de mudanças conjunturais que possam comprometer a revisão das 

práticas, estratégias e metas; 

• Monitorar o impacto na diminuição do déficit e da inadequação habitacional; 

• Monitorar e avaliar os programas, projetos e ações; 

• Monitorar a evolução, disponibilização e o uso do banco de terras para habitação; 

• Acompanhar o comportamento do mercado imobiliário para as faixas de renda 

prioritárias para o Plano Habitacional; 

• Medir e avaliar o grau de redistributividade da política habitacional, avaliando em 

que medida a política atende as demandas locais diminuindo o déficit habitacional; 

Disponibilizar a sociedade, e os membros envolvidos com a questão habitacional, 

informações e avaliações permanentes sobre a realidade habitacional do município e 

sobre a política habitacional. 

A avaliação e o monitoramento requerem o uso de indicadores, o qual é 

considerado uma parte essencial do sistema de monitoramento e avaliação da política 

habitacional, proporcionando o acompanhamento das metas estabelecidas pelo Plano. 

Os indicadores de efetividade são aqueles ligados diretamente ao desempenho 

das ações. Cada um dos indicadores deverão ser revistos periodicamente no sentido de 

haver necessidade de acrescer outros, na medida em que se tornem importantes e/ou 

necessários para a política municipal de habitação. 

Para um melhor desempenho do monitoramento e avaliação torna-se necessário 

busca Indicadores de Desempenho e Efetividade83 que se caracterizam como aqueles  

ligados diretamente ao desempenho das ações e à efetividade sobre a população alvo da 

política habitacional, entre os quais listamos: 

•  Custos médios de urbanização / regularização fundiária / oferta de novas 

oportunidades habitacionais / melhorias habitacionais / aquisição e disponibilização 

de terras / outros eventuais programas ou ações, por família / domicílio e por 

assentamento / conjunto habitacional, quando for o caso (eficiência); 

• Grau de melhoria das condições habitacionais, urbanas e sociais das famílias / 

domicílios atendidos (requer avaliação mais precisa da situação anterior) (efetividade 

substantiva); 

                                                           
83 Retirado do texto do Plano Local de Habitação de Santo André – SP disponível no endereço 
http://www.santoandre.sp.gov.br  
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• Grau de satisfação das famílias com as mudanças ocorridas, medido através de 

pesquisa de opinião (efetividade subjetiva); 

• Grau de participação da população na elaboração e implementação da política 

habitacional na escala global e na definição e acompanhamento das intervenções em 

assentamentos ou novos conjuntos, se for o caso (eficácia e eficiência política). 

Essa avaliação, de caráter mais quantitativo, deverá ser complementada por 

análises de caráter mais qualitativo que permitam identificar problemas de desempenho. 

Do ponto de vista da qualidade do ambiente construído, entre outros indicadores e 

variáveis presentes em avaliações pós-ocupação das obras entregues, destaca-se a 

adequação do projeto às demandas específicas e diferenciadas (ex.: pessoa com 

deficiência). Do ponto de vista da realização dos objetivos estratégicos da política 

habitacional, como exemplo, se efetivamente está contribuindo com a reversão do 

processo de segregação sócio-espacial e com a contenção do espraiamento habitacional84 

ao sul da área urbana, mensurável e avaliável através da quantificação, qualificação e 

mapeamento das ações de provisão habitacional desenvolvidas. 

Também se torna necessário buscar indicadores das necessidades habitacionais  

que nos permitem acompanhar a evolução das necessidades habitacionais da população 

andreense, contribuindo também para indicadores mais gerais sobre o “estado social” da 

população, de forma a avaliar em que medida a política habitacional terá contribuído 

para a melhoria das condições de vida da população.  

Desta forma, o processo de monitoramento e avaliação é contínuo e é fator de 

ação do CMHIS periodicamente no sentido de verificar a implementação do PLHIS e a 

efetividade das ações habitacionais realizadas pelo município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84 Retirado do texto do Plano Local de Habitação de Santo André – SP disponível no endereço 
http://www.santoandre.sp.gov.br 
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16 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As transformações ocorridas na história em relação ao setor habitacional brasileiro 

tiveram consideráveis premissas sobre a redução da pobreza nas cidades e a 

consequente melhoria da qualidade de vida de cidadãos. É preciso considerar que, os 

elevados custos da construção civil, no Brasil, aliado a ausência de capacidade de 

pagamento e endividamento junto às instituições financeiras e imobiliárias, bem como, o 

excesso de procedimentos burocráticos e a especulação imobiliária, elevam o preço da 

compra e do aluguel de imóveis, ultrapassando a capacidade de pagamento da população 

de baixa renda.  

A solução dos problemas habitacionais brasileiros não passa apenas pelo 

investimento em novas moradias, no entanto, pela adequação da oferta habitacional ao 

nível de renda da população. Para minimizar o déficit público e aumentar a eficiência e 

eficácia das políticas públicas, é necessário integrar as políticas e programas 

habitacionais às demais ações de desenvolvimento urbano e a outras políticas sociais do 

governo, pois somente uma política de habitação integrada e bem focalizada poderá 

contribuir para uma solução efetiva para os problemas habitacionais brasileiros85. 

A elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social foi dividida em três 

etapas, que segundo o Ministério das Cidades são: proposta metodológica, diagnóstico do 

setor habitacional e estratégias de ação. O PLHIS, busca orientar o município a propor, 

incentivar e executar ações que venham a melhorar a qualidade de vida de seus 

habitantes, bem como, planejar a demanda habitacional existente. É importante lembrar 

que as cidades que apresentam PLHIS terão prioridade na distribuição dos recursos na 

área de habitação. 

Na etapa metodológica foram elencados os itens que fazem parte do PLHIS e 

programados de acordo com a realização dos trabalhos das etapas posteriores. Priorizou-

se a discussão sobre a metodologia participativa, que estabelece parâmetros para que a 

participação da comunidade seja efetiva no Plano Local de Habitação de Interesse Social, 

uma vez que esta também é uma exigência do Ministério das Cidades, onde a população 

não somente participa como se torna parte integrante do processo, proporcionando 

legitimidade ao plano e fazendo com que seu conteúdo esteja diretamente ligado à 

realidade do município. 

                                                           
85 Texto baseado no livro: Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Vinte Anos da Constituição 
Federal, do capítulo Breve Diagnóstico sobre o Quadro Atual da Habitação no Brasil, de Maria da Piedade 
Morais. Esta publicação é editada pela Diretoria de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
- IPEA. Brasília – DF. 2001. Disponível em http://www.ipea.gov.br. 
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No primeiro momento, detalhou-se a metodologia de trabalho de acordo com cada 

etapa do plano, onde levantou-se as atribuições da equipe de trabalho responsável pelo 

PLHIS, sendo que esta é composta, além da equipe técnica própria, por representantes 

da Prefeitura Municipal e representantes do Conselho Municipal de Habitação. Dentro 

desta etapa ainda foram contemplados os dados relacionados à organização e 

coordenação dos trabalhos, onde realizou-se a descrição da Equipe Técnica, do Comitê 

Técnico gestor, da Comissão Municipal do PLHIS, do Conselho Municipal de Habitação e 

da Coordenação Municipal.  

Na etapa do diagnóstico habitacional do município buscou-se o levantamento e 

análise de dados que caracterizam o município não somente no contexto habitacional, 

mas também nos demais temas que estão direta ou indiretamente relacionados à 

habitação. Realizou-se uma pesquisa a cerca do quadro habitacional do Brasil, 

apresentando uma síntese, que possibilitou conhecer o histórico e o processo que vêm 

norteando as ações federais ligadas à habitação de interesse social.  

Neste Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) a caracterização 

regional visou efetivar um estudo acerca de variáveis geográficas relacionadas ao 

conjunto da população e que permitem uma análise da conjuntura social regional. Nesta 

etapa, os procedimentos metodológicos se mostraram eficientes, uma vez que 

permitiram manipular os dados secundários relacionados à dinâmica demográfica, 

representadas através de análises textuais, tabelas e mapas. 

Em relação às referências teóricas, na caracterização regional, efetivou-se um 

estudo acerca da região, seguido do entendimento sobre o Oeste catarinense, aliada a 

evolução histórica da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina (AMOSC). 

Os dados secundários demonstraram o contexto das emancipações, das áreas 

territoriais e os aspectos demográficos, com a variação populacional, a população rural e 

urbana, com as respectivas (ínfimas) taxas de urbanização, o contexto da ampliação da 

população adulta e de idosos que podem originar demandas de políticas públicas, 

inclusive na área de habitação de interesse social. 

Nos indicadores sociais regionais, efetivou-se a compreensão, com base nas 

informações do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com base na 

estratificação das variáveis que a compõe, sendo possível a identificação da ampliação 

das condições de longevidade e escolarização e uma estabilização da renda regional. 

Após a caracterização regional abordou-se os aspectos da caracterização básica 

do município, entre eles foram pesquisados os aspectos demográficos, físicos, sociais, de 

infraestrutura, geográficos, entre outros, que possibilitaram uma visão geral dos dados 

que se conectam com o quadro das necessidades habitacionais do município. Neste 
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contexto o PLHIS apresentou as condições institucionais que abordou a estrutura da 

administração estadual e municipal, no que diz respeito à habitação de interesse social. 

No processo da elaboração do PLHIS, fez-se imprescindível, uma análise dos 

marcos regulatórios e legais aplicáveis ao assunto, de competência dos três entes 

federativos, especialmente no que diz respeito às normas que orientam o uso, a 

ocupação e a urbanização do solo, normas ambientais, mecanismos de participação e 

controle social e planos setoriais, de modo a orientar e propor medidas e instrumentos 

jurídico administrativas, que facilitem o desenvolvimento da política habitacional em nível 

de município. 

Nesse contexto, procurou-se inicialmente, frente a um estudo da legislação já 

existente no município, identificar todas as disposições legais pertinentes ao processo da 

habitação de interesse social, propondo eventuais novas intervenções de ordem jurídica 

ou administrativa, que possam melhor adequar essa legislação, aos ditames da lei maior, 

proporcionando assim, a superação das limitações institucionais identificadas no 

diagnóstico. 

O processo jurídico institucional proposto, objetiva adequar, institucionalizar a 

Política Municipal de Habitação, que terá por finalidade orientar as ações do Poder 

Público, compartilhadas com as do setor privado, expressando a interação com a 

sociedade civil organizada, de modo a assegurar às famílias, especialmente as de baixa 

renda, o acesso, de forma gradativa, à habitação. 

Dentro do PLHIS abordaram-se conceitos ligados à habitação de interesse social, 

bem como conceitos jurídicos e espaciais utilizados ao longo do processo. Para 

nivelamento das informações realizou-se um estudo sobre estes conceitos para que os 

responsáveis pela aplicação do plano possam se interar dos temas abordados, uma vez 

que estes responsáveis possam ser de diversas áreas diferentes de conhecimento.  

A análise dos dados no município deu-se pela aplicação e descrição do formulário 

do diagnóstico do setor habitacional, preenchido pelos agentes de saúde do município, 

que tiveram uma importante participação neste levantamento, uma vez que estão 

diretamente ligados às famílias correspondentes à demanda habitacional do município. 

Embora os agentes de saúde municipais realizem trabalhos direcionados à Secretaria de 

saúde, eles apresentam um conhecimento real das necessidades das famílias, pois 

realizam visitas periódicas e sistemáticas às mesmas. 

O levantamento destes dados possibilitou a análise habitacional do município, que 

considerou diversos temas correlacionados, uma vez que a habitação de interesse social 

precisa ser implantada em área regular e disposta de infraestrutura básica, por tanto, 

abrange também a saúde pública, meio ambiente, áreas de risco, assistência social entre 

outros. Deste levantamento pôde-se definir o déficit habitacional do município, com base 
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nas características das famílias levantadas e de suas moradias, pontuadas de acordo com 

o tipo de déficit e a localização no espaço urbano ou rural. 

No último item correspondente à etapa do Diagnóstico Habitacional do Município 

apresentou-se o quadro geral das necessidades habitacionais, dispondo da localização 

(quando necessário) da terra urbanizada e seus valores de mercado para futuros 

investimentos. Contemplou-se também neste item a avaliação das ZEIS e as áreas de 

Regularização Fundiária propostas ou existentes no município, e o cálculo da demanda 

futura. 

Na terceira e última etapa do PLHIS abordou-se as Estratégias de Ação para o 

setor habitacional do município, onde levantou-se os princípios, objetivos e diretrizes que 

nortearam a elaboração dos programas e ações. Nesta etapa, buscou-se atender às 

necessidades habitacionais levantadas no Diagnóstico, bem como propor soluções 

exequíveis relacionadas à habitação de interesse social e suas ramificações. Elaborou-se 

as diretrizes, linhas programáticas, programas e ações inseridas em cinco eixos, que são 

eles: o eixo institucional, o eixo de urbanização, o eixo de provisão de novas moradias, o 

eixo de adequação habitacional e o eixo de infraestrutura e meio ambiente. 

Pontuou-se as metas, recursos e fontes de financiamento de acordo com os 

programas habitacionais levantados tendo como objetivo facilitar o acesso aos recursos 

que demandam investimentos no setor. Estes programas são majoritariamente do 

governo federal e podem ser acessados pelos gestores públicos, implementando o PLHIS 

e executando ações já planejadas para reduzir e até sanar o déficit habitacional do 

município. 

Finalmente, considera-se o PLHIS um instrumento de política urbana, voltado às 

questões de habitação de Interesse Social, elaborado de forma participativa com 

reuniões comunitárias complementadas pela audiência pública, para a apresentação do 

plano à população e aprovação das propostas de estratégias de ação para o setor 

habitacional do município, para que posteriormente seja aplicado, e desta forma, 

represente um marco fundamental para a reversão dos déficits habitacionais e melhoria 

da qualidade de vida da população, nos municípios. 
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ANEXOS ETAPA I 

 

ANEXOS I - ATA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS 

 

 

ATA Nº. 01 DA APRESENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL, E DA CAPACITAÇÃO DAS AGENTES DE SAÚDE MUNICIPAIS PARA APLICAÇÃO 

DO QUESTIONÁRIO. 

30/07/2010 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às catorze horas e quinze 
minutos, realizou-se nas dependências do Centro de Idosos de Águas de Chapecó (SC) a 
reunião para apresentação da Proposta Metodológica aos ao conselho municipal de 
habitação, membros do comitê técnico gestor, comissão municipal do Plhis, sociedade 
civil organizada, vereadores e comunidade em geral e aos agentes de saúde municipais 
para a aplicação do questionário em todas as famílias do município, processo este que 
auxiliará na elaboração do diagnóstico habitacional municipal. O prefeito municipal Sr. 
Adilson Zeni fez a abertura da reunião, destacou a importância do plano e seu prazo de 
execução, apresentou a empresa CRESCER Assessoria e Consultoria (responsável pela 
elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município) e passou 
palavra para a representante da empresa Roselaine Klaus Camatti. Às oito horas e vinte 
e cinco minutos Roselaine fez a apresentação da equipe, entregou aos participantes a 
cartilha de divulgação do PLHIS e iniciou sua apresentação, falando sobre o PLHIS – 
Plano Local de Habitação de Interesse Social, seus objetivos, exigências, diretrizes e as 
etapas que correspondem a proposta metodológica (1. O que é o PLHIS: Conjunto de 
Objetivos e Metas, diretrizes e instrumentos de ação e intervenção para o setor 
habitacional. Requisito básico para adesão ao NHIS/FNHIS; Implementa o SNHIS no 
âmbito local de forma a articular as ações dos três níveis de governo no setor da 
habitação; Instrumento de planejamento local das ações do setor da habitação; Expressa 
o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais sobre a habitação de interesse 
social. 2. Objetivos: Conhecer a situação habitacional do município; Oportunizar a 
participação comunitária no processo de construção; Possibilitar o acesso do município 
aos recursos do FNHIS, Programa Minha Casa Minha Vida, e outras linhas de 
financiamento, PNHR, etc. Buscar soluções habitacionais num prazo de dez anos com 
possibilidade de revisão periódica; Orientar as ações dos municípios para que a 
população mais vulnerável e de baixa renda tenha acesso a moradia digna. 3. Exigência: 
A apresentação de Planos Habitacionais de Interesse Social é uma exigência de acesso 
pelo ente federativo aos recursos do FNHIS. Prazos estipulados pelo Conselho Gestor do 
FNHIS para o PLHIS: Plano Local de Habitação de Interesse Social 31/12/2010. Diretrizes 
Específicas: Prioridade a programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa 
renda; Mecanismos de subsídios financeiros para famílias de baixa renda; Incentivo ao 
aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou subutilizadas, 
inseridas na malha urbana; Definição da utilização de terrenos para HIS; Incentivo à 
recuperação e reutilização de áreas centrais; Incentivo à implementação dos 
instrumentos que regulamentam o acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades, 
nos Planos Diretores Participativos e outros; Adoção de mecanismos de 
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acompanhamento e avaliação e indicadores de impacto social das políticas, planos e 
programas; Prioridade as famílias com menor renda per capita, com maior número de 
dependentes, à mulher responsável pelo domicílio, aos idosos, aos pessoa com 
deficiência, às comunidades quilombolas e etnias negra e indígena, bem como a 
demandas apresentadas por movimentos sociais, associações e grupos representativos 
de segmentos da população; Atenção a mecanismos de quotas para idosos e pessoa com 
deficiência dentre o grupo identificado como o de menor renda; Garantia da execução de 
trabalho social visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiárias, de 
forma complementar às obras e serviços; Promoção de melhoria das condições de 
habitabilidade das famílias residentes em assentamentos precários, favelas, áreas de 
risco, loteamentos irregulares e cortiços, com vistas a reduzir os riscos sócio-ambientais; 
Atenção para a necessária existência de saneamento ou de projetos de saneamento 
ambiental, cuja estrutura abranja o adensamento populacional estimado, visando à 
manutenção do meio-ambiente e também à otimização dos investimentos públicos; 
Garantia da alocação de recursos destinados à habitação de interesse social em fundo 
local, com dotação orçamentária própria, para implementar as ações previstas no PLHIS; 
Utilização prioritária do PLHIS como instrumento de apoio para a tomada de decisão dos 
Conselhos Gestores dos Fundos Locais de Habitação de Interesse Social; Incentivo à 
implementação de mecanismos permanentes de assistência técnica  e social aos 
programas e ações de habitação de interesse social. Processo metodológico - Etapa 1- 
Proposta Metodológica: Fase inicial estruturadora das duas etapas posteriores, norteando 
os procedimentos a serem adotados em cada uma delas; Etapa 2- Diagnóstico do Setor 
Habitacional: a) Inserção regional e características do município: área, população urbana 
e rural, inserção micro e macro regional, relação com os municípios ou estados vizinhos -  
principais atividades econômicas e outras informações; b) Necessidades habitacionais: 
caracterizar o contingente populacional que demanda investimentos habitacionais, 
considerando composição familiar, gênero, idade, nível de instrução, renda, composição 
do domicílio, déficit habitacional quantitativo e qualitativo, caracterização de 
assentamentos precários, incluindo famílias conviventes e agregados, renda familiar e 
renda domiciliar, ocupação principal e secundária dos membros maiores de idade, grau 
de segurança das relações de trabalho e outras; c) Questionário Diagnóstico: Para 
levantamento das informações será aplicado pelos Agentes Municipais de Saúde, um 
QUESTIONÁRIO que tem como objetivo o reconhecimento de déficit habitacional no 
município. Etapa 3- Estratégias de Ação: Para cada problema identificado durante a 
Etapa 2 deverão ser apresentadas os seguintes itens, os quais devem ser discutidos e 
pactuados com a sociedade. Deve conter: Diretrizes e objetivos; Programas e Ações; 
Metas, recursos e fontes de financiamento; Indicadores; Programas e Ações Prioritários; 
Monitoramento, Avaliação e Revisão). Às quinze horas e dez minutos Roselaine K. 
Camatti - coordenadora do trabalho, e Eduardo Francisco Colla- Arquiteto e Urbanista 
responsável, falaram sobre o processo participativo e a importância da colaboração de 
todo município. Às dezesseis horas e dez minutos Roselaine K. Camatti passou a palavra 
para Kelin Dal Ri que fez o encerramento da primeira etapa da reunião. A segunda etapa 
da reunião iniciou as quinze horas e vinte e cinco, com a presença apenas das agentes de 
saúde do município e da assistente social Kelin Dal Ri e das enfermeiras Karin Marocco e 
Janice. Às dezesseis horas e vinte minutos Roselaine K. Camatti e Eduardo Colla fizeram 
a apresentação de cada item do questionário, tiraram as dúvidas das agentes de saúde e 
explicaram a importância da aplicação do mesmo para a elaboração do PLHIS. Roselaine 
K. Camatti entregou um material de apoio à assistente social, caso as agentes ficassem 
com alguma dúvida. Ficou combinado com as agentes de saúde que a entrega destes 
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questionários de dará periodicamente, de acordo com a aplicação dos mesmos, com 
prazo limite de dez de setembro de dois mil e dez. Roselaine Klaus Camatti fez o 
encerramento da reunião. A lista de presença da reunião esta anexo. Sem mais 
manifestações, eu, Eduardo Francisco Colla, secretário designado, lavrei e encerrei a ata 
da reunião da Apresentação do Plano Local de Habitação de Interesse Social, e da 
Capacitação das Agentes de Saúde Municipais para Aplicação do Questionário do 
município de Águas de Chapecó (SC), no dia trinta de julho de dois mil e dez, às 
dezessete horas e cinco minutos. 
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ANEXOS II - LISTA DE PRESENÇA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES 

SOCIAIS 
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ANEXO III - FOTOS DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES SOCIAIS 
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ANEXO IV - CARTILHA DE DIVULGAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O PLHIS 
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ANEXO V - FORMULÁRIO DO DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL 
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ANEXO VI – BANNER INFORMATIVO 
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ANEXOS ETAPA II 

 
ANEXOS I - LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO COMUNITÁRIA DO DIAGNÓSTICO 
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ANEXOS II - FOTOS DA REUNIÃO COMUNITÁRIA DO DIAGNÓSTICO 
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ANEXOS III - PLANTA PADRÃO 

 

 

PROJETO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 

HABITAÇÃO DE 48 m² 

FORNECIDA PELA: 

AMOSC - ASSOSCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA 
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ANEXOS ETAPA III 

ANEXOS I - AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL - PLHIS 

 

ATA Nº. 01 DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL - PLHIS 

16/11/2010 

 

 Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dez, às quatorze horas, 
realizou-se no Auditório do Centro Comunitário dos Idosos do Município de Águas de 
Chapecó (SC), o credenciamento dos participantes da Audiência Pública do Plano Local de 
Habitação de Interesse Social - PLHIS. Às quatorze horas e oito minutos, foi realizada a 
abertura da Audiência Pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social. Roselaine 
Klaus Camatti representante da Crescer Assessoria e Consultoria Ltda  início a reunião e 
apresentou o cronograma da Audiência Pública (1. CREDENCIAMENTO. I. 
Credenciamento – assinatura dos participantes em lista de presença do evento (a lista de 
presença com espaço para o nome completo, entidade ou bairro e fone para contato). II. 
Entrega de crachás com número na parte posterior (o mesmo que consta na lista de 
presença). III. Entrega da pasta do evento com: cronograma, regimento, lista das 
propostas com numeração e duas folhas em branco para anotações. 2. ABERTURA. I. 
Abertura do evento. II. Composição da mesa. III. Manifestação das autoridades. 3. 
APRESENTAÇÃO: CRONOGRAMA REGIMENTO E RELATÓRIO. I. Apresentação do 
cronograma. II. Leitura e votação do regimento. III. Leitura dos grupos de propostas 
listadas para o debate e apresentação das mesmas com o auxílio do mapa. IV. 
Apresentação do relatório técnico. 4. DEBATE NOS GRUPOS. I. Divisão dos participantes 
em grupos de debate, conforme número existente atrás dos crachás de cada 
participante. II. Início dos debates nos grupos, com coordenação de mediadores – 
Comitê Técnico Gestor do PLHIS. III. Discussão das propostas no grupo, coleta de 
emendas através de formulários. 5. PAUSA PARA O CAFÉ. I. Pausa para o café. II. 
Sistematização das propostas pela Comissão Organizadora com o suporte do Comitê 
Técnico Gestor. 6. VOTAÇÃO EM PLENÁRIA. I. Recomposição da plenária. II. Leitura de 
cada proposta e de suas emendas, quando houver. III. Espaço para 02 (duas) 
manifestações favoráveis e duas contrárias à proposta original (1 min para cada 
manifestação). IV. Votação de cada proposta, ou cada emenda, separadamente, quando 
houver. 7. ENCERRAMENTO. I. Encerramento). Em seguida foram realizadas as 
manifestações do Prefeito Municipal de Águas de Chapecó Sr. Adilson Zeni e de Roselaine 
Klaus Camatti (coordenadora do processo de elaboração do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social representante da Crescer Assessoria e Consultoria Ltda). Às quatorze 
horas e dezenove minutos, foi realizada a leitura do regimento pela Sra. Kellin Dal Ri. 
(Art. 1º - O presente regimento tem como objetivo disciplinar os trabalhos a serem 
desenvolvidos durante o processo de elaboração do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social do município de Águas de Chapecó, em reunião marcada para 16 de 
Novembro de 2010.§ 1º - O processo de elaboração do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social será presidido pelo representante do Comitê Técnico. § 2º - Os trabalhos 
terão uma coordenação técnica geral, responsável pelo andamento dos trabalhos e 
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condução do processo conforme reza o presente regimento. Art. 2º - Os arquivos de 
subsídios ao processo de elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social que serão 
disponibilizados para a audiência pública são: I - A apresentação em data show do 
quadro geral das necessidades habitacionais e das estratégias para o setor habitacional. 
II - Uma cópia do regimento da reunião. III - Uma cópia do cronograma das atividades. 
IV - Uma cópia das estratégias para o setor habitacional.Art. 3º - Compreendem os 
trabalhos previstos para o processo de elaboração do Plano Local de Habitação de 
Interesse Social, conforme cronograma, as seguintes etapas:I Credenciamentos dos 
participantes, onde deverão ser preenchidas as informações referentes ao nome 
completo, instituição, entidade ou bairro e telefone de contato do participante; II - 
Abertura do evento, com participação das autoridades; III - Leitura e votação do 
regimento e apresentação do quadro geral das necessidades habitacionais e das 
estratégias para o setor habitacional. IV - Organização dos participantes, em grupos de 
discussão, onde será realizado o debate inicial e serão acolhidas emendas (quando 
houver) de estratégias originais apresentadas; V -Reorganização dos participantes em 
plenária; VI - Leitura de cada estratégia, separadamente, e suas respectivas emendas; 
VI - Argumentação de, no máximo, duas manifestações favoráveis e duas manifestações 
contrárias a cada proposta e seu conjunto de emendas; VIII - Votação de cada estratégia 
e de sua (s) emenda (s), quando houver (em); e IX - Fechamento. Art. 4º - O debate do 
processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social é público e 
aberto a qualquer cidadão, os quais deverão estar devidamente credenciados, na etapa 
inicial, e com crachá de identificação. Parágrafo único – Todos os participantes 
credenciados estão aptos a apresentar emendas e participar de votação, a qual ocorrerá 
em plenária com a manifestação do voto através do levantamento de crachás. Art. 5º - 
Na etapa de credenciamento, cada participante deverá preencher a lista com seu nome 
completo, entidade, instituição ou bairro que representa e telefone para contato. § 1º - 
No momento da inscrição, será escrito na parte posterior do crachá um número de 
identificação, que corresponderá ao mesmo número existente na numeração sequencial 
da lista de presença; § 2º - Através dos números dos crachás será feita a divisão dos 
mesmos nos grupos de discussão, em ordem sequencial e distribuídas em equilíbrio com 
relação ao número total de participantes. Art. 6º - A apresentação do quadro geral das 
necessidades habitacionais e das estratégias compreende a etapa da apresentação dos 
dados e das informações técnicas referentes à realidade habitacional do município. Art. 
7º - Após a apresentação os participantes serão separados em grupos de discussão, a 
partir dos números existentes atrás de cada crachá. § 1º - Os grupos de discussão serão 
coordenados por membros do Comitê Técnico. § 2º - Entre as funções dos coordenadores 
de grupo, destacam-se a organização dos presentes para o debate, a realização de lista 
com inscritos para manifestações, o acolhimento das emendas, quando houver, e o 
controle do tempo de cada manifestação dos participantes do grupo. § 3º - O trabalho 
dos grupos é limitado em trinta minutos, espaço de tempo disponibilizado para o debate 
e o acolhimento das emendas. § 4º - Terão direito a manifestação os participantes 
devidamente credenciados, os quais deverão solicitar inscrição em lista a ser controlada 
pelo coordenador do grupo, respeitando a ordem de cada solicitação. § 5º - Cada 
manifestação de participante, no grupo, será limitada ao tempo de um minuto e trinta 
segundos, salvaguardando-se o espaço de tempo excedente necessário à conclusão do 
raciocínio em curso, podendo o mesmo participante reinscrever-se para nova 
manifestação, neste caso sempre ao final da lista de inscritos. § 6º - Durante a 
manifestação do participante – devidamente inscrito e em sua vez de pronunciação – não 
é permitida a manifestação dos demais presentes, os quais devem manifestar-se sempre 
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mediante inscrição na lista. § 7º - Durante o andamento do debate nos grupos deverão 
ser escritas as emendas às propostas, sempre que possível mediante acordo entre os 
participantes do grupo, para evitar a duplicação de propostas. § 8º - Não havendo acordo 
entre os participantes do grupo, para determinada emenda, devem ser encaminhadas 
emendas em separado, cada qual com sua sugestão de alteração. Art. 8º - As emendas, 
quando houver, poderão ser de três tipos: modificativa, aditiva ou supressiva, e só 
poderão ser apresentadas nos grupos de discussão, devendo ser entregues ao 
coordenador até o limite estipulado para o fim dos trabalhos em grupo. § 1º - Não serão 
aceitas emendas que não tenham sido apresentadas nos grupos de discussão e 
entregues antes do final do prazo estipulado pelo coordenador do grupo para o término 
dos trabalhos do mesmo. § 2º - A emenda modificativa corresponde à modificação de 
partes do texto da proposta. § 3º - A emenda aditiva mantém o conteúdo da proposta e 
propõe adição de novo conteúdo. § 4º - A emenda supressiva corresponde à eliminação 
de trechos da proposta original. § 5º - Ao final dos trabalhos do grupo, o coordenador 
deve promover a leitura de todas as emendas apresentadas, eliminando as emendas 
duplicadas e uniformizando o texto de emendas equivalentes, para cada proposta. § 6º - 
Entende-se por emendas equivalentes as emendas que possuem no texto a mesma 
essência, podendo ser reescritas em apenas uma emenda, com aval dos proponentes. 
Art. 9º - Após o termino dos trabalhos nos grupos, os coordenadores apresentarão as 
emendas, devidamente organizadas, à coordenação geral, que deverá preparar as 
emendas de cada proposta para a leitura, conforme ordem das propostas. Art. 10º - Será 
reservado para duas manifestações favoráveis e duas manifestações contrárias à 
proposta original e suas emendas, quando houver. Parágrafo único – As manifestações 
são regulamentadas pelo artigo 11 do presente regimento. Art. 11º - As manifestações 
dar-se-ão de forma intercalada, começando pela primeira manifestação favorável, 
seguida pela manifestação contrária, e depois pela segunda manifestação favorável e 
finalmente, pela segunda manifestação contrária. § 1º - Caso não houver nenhum 
interessado nas manifestações será aberta à votação; § 2º - Caso haja interessados, o 
tempo limite para cada manifestação é de um minuto e trinta segundos, controlados pela 
coordenação. § 3º - As manifestações são livres, e podem ser direcionadas tanto a 
proposta original quanto a qualquer emenda ou o conjunto dessas. § 4º - Havendo mais 
de dois interessados em cada modalidade de manifestação, os mesmos deverão decidir 
quem serão os dois representantes a fazer o uso da palavra no microfone, ou, se 
preferirem, dividir o tempo disponível para a manifestação de todos os interessados na 
manifestação. § 5º - É facultado ao coordenador da reunião realizar sorteio dos 
participantes interessados a usar a palavra, quando o grupo não resolver o impasse 
sobre quem irá fazer o uso da palavra. § 6º - Após as manifestações, será aberta 
imediatamente a votação. Art. 12º - A ordem da votação dar-se-á em sequencia, sempre 
começando pela votação do texto da proposta original, e posteriormente para a votação 
de cada uma de suas emendas, quando houver, cada qual em separado.  Art. 13º - Estão 
aptos a votar todos os participantes devidamente credenciados no processo de 
elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social. § 1º - Os integrantes do 
Comitê Técnico também deverão providenciar seus credenciamentos, procedimento que 
os habilita à votação. § 2º - Apenas o coordenador técnico do processo de votação tem 
seu voto facultado, uma vez que este atuará como mediador do debate e facilitador da 
votação. Art. 14º - Cada votação deve apontar uma entre três opções de voto: I - A 
favor da proposta original ou da emenda em votação; II - Contra a proposta original ou à 
emenda em questão; III – Abstenção. Art. 15º - A contagem dos votos dar-se-á pela 
manifestação dos participantes que estiverem com seus crachás levantados, no momento 
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da votação em questão. § 1º - A opção vencedora será aquela que obtiver maioria 
simples dos votos dos presentes aptos a votar. § 2º - Faculta-se pedido de revisão 
quando houver dúvida sobre a contagem de votos. § 3º - Em caso de empate entre as 
duas primeiras opções, far-se-á votação. § 4º - Caso persistir o empate na segunda 
votação, facultar-se-á o voto de desempate ao representante do Comitê Técnico. § 5º - A 
proposta original que receber votação a favor será considerada aprovada. § 6º - A 
emenda que receber votação a favor será considerada aprovada. § 7º - A proposta 
original que receber votação contrária será considerada rechaçada. § 8º - A emenda que 
receber votação contrária será considerada rechaçada. § 9º - Se, por ventura, tanto a 
proposta original como uma de suas emendas receberem votação favorável, valerá o 
texto da emenda, o qual qualifica ainda mais o texto original. § 10º - Se, por ventura, a 
proposta original for rechaçada e uma de suas emendas receberem votação favorável, 
valerá o texto da emenda, uma vez que foi aprovado pela plenária. Art. 16º - Durante a 
leitura das emendas, serão lidas todas as emendas referentes a cada proposta, 
começando pela proposta original de número um, conforme numeração sequencial pré-
definida na lista de propostas entregue aos participantes, no momento de 
credenciamento. § 1º - Durante a leitura das emendas é vetada a manifestação de 
qualquer participante, esta deve ocorrer após o término da leitura de todas as emendas 
de cada proposta. § 2º - Após a leitura de todas as emendas de cada proposta será 
reservado espaço, anunciado pelo coordenador geral, para duas manifestações favoráveis 
e duas contrárias à proposta original, conforme regulamentação dada pelo artigo 11º do 
presente regimento. § 3º - Não havendo emendas a determinada proposta, o mesmo 
procedimento será adotado à leitura e votação da proposta original.  Art. 17º - A votação 
dar-se-á sempre mediante a apresentação dos crachás, conforme os procedimentos de 
votação definidos por este regimento. Art. 18º - Após a votação, a decisão da plenária 
será respeitada e a proposta e suas emendas, quando houver, não poderão mais ser 
revistas. § 1º - Faculta-se a declaração de voto a qualquer participante do evento. § 2º - 
A proposta, ou sua emenda, que for aprovada será preparada pela equipe técnica 
conjuntamente à atualização dos mapas que possivelmente a mesma envolva, em tempo 
hábil, para encaminhamento à Câmara Municipal, a quem compete à apreciação final do 
Plano. § 3º - A proposta rechaçada, ou sua(s) emenda(s) rechaçada(s), não será(ão) 
encaminhada(s) ao Legislativo Municipal. Art. 19º - Questão de ordem é toda dúvida 
levantada em plenária quanto à interpretação e a aplicação do presente regimento. Art. 
20º - Compete ao coordenados resolver as questões de ordem, não sendo lícito a 
qualquer participante opor-se à decisão, salvaguardando-se a prerrogativa da plenária 
em decidir sobre o mesmo. Art. 21º - A ata da sessão resumirá o quanto haja passado 
na respectiva sessão, devendo conter, obrigatoriamente: I - Dia, hora e local de sua 
realização; II - Os nomes dos participantes da sessão, em lista de presença em anexo; 
III - Cronograma da reunião, deliberações, processos aprovados e procedimentos 
encaminhados. Art. 22º - Os casos que, por ventura, não previstos neste regimento 
serão resolvidos soberanamente pela plenária, com aprovação da maioria absoluta dos 
presentes, cujas decisões considerar-se-ão ao mesmo incorporadas). A coordenadora do 
processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social, Sra. Roselaine 
Klaus Camatti, fez a leitura dos grupos de propostas listadas para o debate e a 
apresentação das mesmas com o auxílio de mapas, seguindo os tópicos: Déficit 
Habitacional do município, possíveis áreas de ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, 
Desenvolvimento Institucional do Setor Habitacional, Regularização Fundiária, Produção 
de novas Moradias, Melhoria e Ampliação de moradias, Infraestrutura Municipal. Foi feita 
então a divisão dos participantes em grupos de debate, que aconteceu no mesmo 
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espaço, conforme número existente atrás dos crachás de cada um. Realizaram-se as 
discussões das propostas no grupo e foi coletada emendas através de formulários. Às 
quatorze horas e quarenta minutos foi feita a pausa para o coffe break. Durante este 
intervalo a Comissão Organizadora com o auxilio do Comitê técnico fez a sistematização 
das propostas. Às quinze horas e trinta e oito minutos foi realizada a recomposição da 
plenária e imediatamente passou-se a leitura e a aprovação das propostas por grupo 
temático, conforme segue: Diretriz - Desenvolvimento Institucional: programas e metas 
aprovados por unanimidade, não sofrendo alterações. Diretriz – Produção de Novas 
Moradias: aprovada as propostas por unanimidade, sofrendo alteração no prazo da ação 
em relação à construção de moradias isoladas em áreas rurais, passando para nova 
redação. O quadro de metas fica aprovado por unanimidade, sofrendo alteração na 
aquisição de 30% novas moradias para a área urbana e rural até o fim do ano de 2012, 
alterando-se para o ano de 2016. Diretriz – Regularização Fundiária: propostas e metas 
aprovadas por unanimidade não sofrendo alterações. Diretriz – Adequação Habitacional: 
propostas e metas aprovadas por unanimidade, não sofrendo alteração na redação. 
Diretriz – Infraestrutura: aprovada as propostas por unanimidade, sofrendo algumas 
alterações, passando para nova redação. Incluindo a Rua Criciúma no programa de 
atendimento à execução de passeios públicos. Construção de sanitários na praça, a ser 
executado em curto prazo e a instalação de uma praça no Bairro Novo Horizonte. O 
quadro de metas foi aprovado por unanimidade, incluindo como meta a ser executada 
em curto prazo, a implementação da coleta seletiva do lixo no meio urbano até o final de 
2011. Às dezessete horas e vinte e sete minutos foram finalizadas as votações e 
encerrada a Audiência Pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social, eu 
Indianara Gomes Nichterwitz lavrei a presente ata. 
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ANEXOS II - LISTA DE PRESENÇA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO LOCAL DE 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS 
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ANEXOS III - FOTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO 

DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



 
 

244

 

 

 

 

 

 

 


