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1. CONTEX
XTUALIZAÇÃO
O DA PROBLLEMÁTICA HA
ABITACIONA
AL EM JAHU
1.1. Inserçãão territorial e dinâmicaa sócio-econô
ômica
1.1.1. Inserrção regiona
al

O estado
e
de Sã
ão Paulo é di vidido em 64
45 município
os, distribuíddos em 42 Re
egiões de
Governo , 14
1 Regiões Administrativ
A
vas e 3 Regiõ
ões Metropo
olitanas (Regiião Metropo
olitana de
São Paulo
o - RMSP, Região Meetropolitana da Baixada Santista – RMBS e Região
Metropolittana de Cam
mpinas – RM
MC). Com 131.040 habitantes (IBGEE, 2010) e ocupando
o
uma área de
d 686 km², o municípioo de Jahu1 faaz parte da Região
R
Adminnistrativa de
e Bauru e
da Região de Governo
o de Jaú, quee congrega 10 município
os (Bariri, Baarra Bonita, Bocaina,
Boracéia, Dois
D Córrego
os, Igaraçu doo Tietê, Itajú
ú, Itapuí, Jahu, Mineiros do Tietê)2. O fato da
cidade já despontar
d
co
omo o nomee da Região de Governo
o (RG), já é uum indicativvo de sua
proeminên
ncia em relaçção às dema is. Conhecida como a “Capital do Ca lçado Femin
nino”, sua
produção calçadista
c
tem repercuss ão nacional. De acordo com
c
dados a Prefeitura Municipal
M
de Jahu, a cidade conta com 180 fábricas de
e calçados re
egistradas, e que produzem, em
m pares por dia.
média, 75 mil
Se o turismo de
d consumo e de negóccios é algo que
q já despoonta Jahu no
o cenário
o
atrativvos turísticos: o turismo cultural arqquitetônico, religioso,
regional, há também outros
óveis tombaddos, Jahu po
ossui um
gastronômico, rural e ecológico. Com mais de 400 imó
p
hhistórico do século XIX e primeiras ddécadas do século XX.
importantee acervo de patrimônio
A cidade é única qua
anto à pres ervação de conjuntos arquitetôniccos, onde é possível
apreender a ambiência
a de uma épooca através de
d suas consstruções e ja rdins onde o café era
emplares
o auge daa economia do municíppio. A cidade também possui exppressivos exe
arquitetônicos da arqu
uitetura modderna brasile
eira de autorria do arquitteto Vilanova
a Artigas.
hama a atennção seu cem
mitério, um dos
d mais anttigos do esta
ado, com
No campo religioso, ch
1

De acordo
o com a Lei Municipal
M
nº 44627 de 02/0
08/2011, em seu
s Art 1º, ficca obrigatório
o o uso da
letra H na denominação
d
do nome da ccidade de Jah
hu. Por este motivo,
m
utilizaaremos semprre a grafia
Jahu, mesmo que o documento originaal esteja escritto Jaú.
4627 de 02
2/08/2011, em
m seu Art 1º, fica obrigatórrio o uso da le
etra H na dennominação do
o nome da
cidade de Jahu.
J
Por este motivo, uttilizaremos se
empre a graffia Jahu, messmo que o do
ocumento
original esteeja escrito Jaú.
2

Fundação SEADE.
S
Anuárrio 2003. In: w
www.seade.go
ov.br/produto
os/anuario/20003/1_intro.pd
df
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visitas mon
nitoradas. Ta
ambém no caampo religioso, em sua extensão
e
terrritorial, no distrito de
Potunduva, está o loca
al de um doss milagres de
e Frei Galvão
o, o primeiroo santo brasileiro. No
t
em
m sua extensãão territorial, no distantte e isolado bairro de
campo gastronômico, também
q
chamam
m de “autêntica comid
da caipira”. No turismo
o rural e
Pouso Alegre, há o que
ecológico, além da presença do rioo Tietê, há faazendas da época do caféé ou mesmo reservas
o
há pro
ogramas moonitorados. Cabe ressaltar, também
m, a importtância da
naturais, onde
presença do
d Hospital Amaral
A
Carvvalho, segund
do maior ho
ospital transpplantador de
e medula
óssea do país
p e com serviços
s
custteados pelo SUS (Sistem
ma Único dee Saúde), o que
q atrai
pessoas dee diferentes regiões
r
do ppaís. Se a apaarente diverssidade propiiciaria uma variedade
v
de opções para o turistta, há, contuudo, uma carrência de infrraestrutura hhoteleira. O pequeno
número dee estabelecim
mentos de hoospedagem e de gastronomia na cidaade demonstra que o
município ainda
a
necesssita se desennvolver neste
e aspecto.
Outro grande incremento nna economiaa do municíp
pio, segundoo dados da Prefeitura
P
a
al. Com o solo
s
latossol roxo, favorrável a agriccultura e
Municipal, é o setor agroindustria
p importan
ntes rios, Jaahu possui 9 usinas de
e açúcar e áálcool instaladas em
banhada por
municípioss da região. Isso fez com
m que a cidaade fosse esscolhida pelaa Escola Sup
perior de
Agriculturaa “Luiz de Queiroz”
Q
(ESSALQ/USP) para
p
sediar uma “Estaçção Experim
mental de
Agroenergiia”3, focada na
n cana-de-aaçúcar.
Do ponto de vista
v
hídrico,, a cidade taambém é be
em servida, tendo como
o um dos
nça do Tietêê para outrass cidades
seus limitees territoriaiss o rio Tietê.. Entretanto, se a presen
da RG Jahu
u, como Barrra Bonita e Igaraçu do Tietê, trouxxe a estas o posto de Instâncias
Turísticas, o mesmo nã
ão acontece ccom Jaú. Tallvez por que a porção terrritorial do município
m
unduva que, inclusive, há
á tempos
que margeeia o rio seja compreend ida pelo Disttrito de Potu
tenta se em
mancipar, como ocorreu com Barra Bonita,
B
em 19124. Outrass cidades da RG Jahu,
sequenciais à mesma e ao longo das margen
ns do rio Tie
etê são Itap uí, Boracéia, Bariri e

3

Em 23/03
3/2010, a Secretaria Estad ual de Agricu
ultura e Abasttecimento e a Universidad
de de São
Paulo (USP) assinaram, no Palácio dos Bandeiraantes, convên
nio de gestãão compartilh
hada para
o da Estação Experimental
E
dde Agroenerggia em Jaú. Estta será a 5ª esstação experimental da
implantação
Esalq, que jáá contempla as
a áreas de grrãos (milho, soja
s
e trigo), de
d zootecnia, de genética e florestal,
com as experimenta
ais em A nhumas, Anhembi, Ita
atinga e Areão-Piraciccaba. In:
http://www.eesalq.usp.br/no
oticia/detalhe.pphp?id=957&an
no=2010
4

Portal Cidaades Paulista. In: www.cidaadespaulistas.com.br
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Itajú, mas também
t
não
o exploram eeste do ponto de vista turístico. Tudoo indica que o grande
interesse destes
d
municípios beneeficiados pella presença do rio Tiettê são as vantagens
logísticas advindas
a
da Hidrovia Tieetê-Paraná5. Isso deve ocorrer pelo menos para
a aqueles
municípioss inseridos no Projeto Calha6, vissando, desde 1994, daarem andam
mento às
propostas da antiga Companhia Energética de São Paulo (CESP), com um plano
p
de
desenvolvimento para os municíp ios da região, sob área de influênc ia da Hidrovvia Tietêão Paulo7. J ahu parece estar aposta
ando e investtindo nessa proposta
Paraná no Estado de Sã
os da FATEC - Jahu (Faculdade de Teccnologia de JJahu) voltados para a
por abrigarr vários curso
formação de tecnólo
ogos em “CConstrução Naval”, “S
Sistemas dee Navegação” (com
ansporte inteermodal ‘rod
do-hidrocompetênccia para gesttão de emp resas do sistema de tra
ferroviário’’) e “Meio Am
mbiente e Reecursos Hídrricos”8.
Apesar de a Hid
drovia ter siddo cotada paara ser um Novo
N
Eixo dee Desenvolvim
mento do
S Paulo e, ainda, Eixo de Integraçã
ão do Merco
osul, a ausênncia de uma política e
estado de São
5

“A Hidroviia Tietê-Paran
ná é um sistem
ma de navega
ação formado
o a partir de uum conjunto de
d eclusas
em cascata,, unindo lago
os de usinas hidroelétricass situadas no
os rios Tietê e Paraná, ab
brangendo
trechos dos rios Paranaíb
ba, Grande e Piracicaba, além
a
de efluen
ntes do Paranná e Tietê. Co
onsiste em
c
de um m
milhão e meio de km2, através de 2.400 km de vias na
avegáveis,
uma macro--região com cerca
com oito barragens dottadas de dezz eclusas e mais
m
cinco ba
arragens sem eclusas. Sua
a área de
adamente 766 milhões de hectares, abrrangendo cincco estados: São
S Paulo,
influência é de aproxima
Paraná, Ma
ato Grosso do
o Sul, Goiás e Minas Gerais, [...] totalizzando cerca dde 206 municcípios”. In:
BAENINGER
R, R.; LEONELLLI, G; BOLLIN GER, C. Municípios da Hid
drovia Tietê-PParaná: reginalização e
dinâmica só
ócio-espacial paulista.
p
In: HO
OGAN, D.J.; CARMO, R.L.; CUNHA,
C
J.M.PP.; BAENINGER
R, R. (Org).
Migração e Ambiente nas Aglom
merações Urrbanas. Cam
mpinas: NEPO
O/UNICAMP, s.d. In:
w.nepo.unicam
mp.br/textos/ppublicacoes/liivros/migracao_urbanas/022pronex_10_Municipio
http://www
sHidrovia.pd
df
6

“Em 1992
2 a Diretoria
a de Hidroviaas e Desenvo
olvimento Reg
gional da CEESP elaborou a versão
Preliminar do
d Plano de Complementtação, Operacionalização e Fomento ppara a Hidro
ovia TietêParaná, tendo concluído em 1996 o Pllano de Fomeento para a Hidrovia Tietê-PParaná [...]. Ao
A mesmo
orado e implan
ntado, prefeittos de várias cidades
c
do
tempo que o Plano de Fomento era disscutido, elabo
oeste paulissta, objetivand
do viabilizar aas propostas da
d CESP, elab
boraram um ddocumento à Secretaria
S
de ciência, Tecnologia e Desenvolvim ento do Estado de São Pa
aulo com proppostas para orientar
o
a
e desenvolvim
mento para a região. Em co
onjunto com a CEPAM da Fundação
execução dee um plano de
Prefeito Farria Lima, o estudo,
e
deno minado Projeeto Calha, fo
oi concluído eem 1994”. Os
O dezoito
municípios que fizeram parte do Projjeto Calha erram: Anhembi, Araçatuba, Arealva, Barra Bonita,
B
Ibitinga, Itajú, I tapuí, Itapurra, Jaú, José Bonifácio, Laaranjal Paulissta, Novo
Boracéia, Botucatu,
Horizonte, Pederneiras, Pirajuí, Sabinno e Sales. In
n: BAENINGER, R.; LEONEELLI, G; BOLLINGER, C.
93, 294.
Op.cit, p. 29
7

Ao todo deezenove muniicípios participparam do Projjeto Calha, sendo quatro deestes pertenccentes à
RG Jahu: Barra Bonita, Ita
aju, Itapuí e Jaahu.
8

Informações sobre os cu
ursos coletadaa no próprio site
s da FATEC. In: http://ww
ww.jatecjahu.edu.br
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de uma orgganização ad
dministrativaa regional mais sólida, to
orna ainda frrágil o andam
mento da
proposta, mesmo porr que os m
municípios lin
ndeiros à hidrovia posssuem uma dinâmica
u mesmo peela rede ferrroviária e
própria, alicerçada porr seu desenvvolvimento histórico, ou
mpos. A tram
ma de acessiibilidade rod
doviária e
rodoviária que se conssolidou ao loongo dos tem
es importan
ntes configuuram uma dinâmica
as interferrências exercidas por centralidade
regional deemonstrando
o que aquelees que possuem maior proximidade
p
e a Jaú possu
uem uma
dinâmica diferenciada,
d
, demonstraada, por exemplo, pela taxa
t
geométtrica de crescimento
anual da po
opulação. As
A maiores taaxas apresen
ntadas são na
aquelas cidaades que faze
em divisa
com Jahu (Tabela 01), sendo
s
esta a que detém a maior taxa
a (Mapa 01).

municípios da
escimento ggeométrico anual
a
da pop
pulação dos m
d região
Tabela 01 – Taxa de cre
de Governo
o de Jahu (%
% a.a.)
TGCA Regiãão de Goverrno de Jaú
Bariri
Barra Bonitta
Bocaina
Boracéia
Dois Córreggos
Igaraçu do Tietê
Itaju
Itapuí
Jaú
Mineiros do Tietê

An
no: 2010
1,5
52
1,3
32
1,0
02
1,6
66
1,4
43
1,4
4
0,8
83
0,6
63
1,7
74
1,8
85
1,6
64

Fonte: Fund
dação SEADE, 2010.
2
0.
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Mapa 01 – Municípioss que fazem parte da Re
egião de Gov
verno de Jaúú e respectivvas taxas
geométricaas de crescim
mento anuall da população

Fonte: Fund
dação SEADE, 2010
2 .

1.1.2. Dinââmica econômica do munnicípio
bservando o valor do PIB
B de Jahu (Taabela 02) em
m relação aoos demais municípios
m
Ob
de sua RG, percebe-se que Jahu poossui uma ecconomia dive
ersificada e sseu PIB desp
ponta em
des, cheganddo a ser mais que o triplo
o em relaçãoo à segunda colocada
relação às demais cidad
nita). Por outtro lado, Jahhu tem a me
enor particip
pação no settor agropecuário em
(Barra Bon
relação aoss demais mu
unicípios de sua RG, e en
ntre as meno
ores taxas noo setor industrial. No
setor terciáário novame
ente despon ta em relaçãão às demaiis, mas com pouca diferrença em
relação à segunda colocada (Igaraççu do Tietê).
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É certo
c
que o perímetro rrural, não fo
ocado apenas para a proodução agríccola, mas
para a prroteção amb
biental, ratiificada na criação
c
das macrozonaas de prote
eção aos
mananciaiss e de proteçção ambientaal (Plano Diretor - Lei com
mplementarr nº 277 de 10/10/06)

Tabela 02
2 – PIB e participaçãoo dos setorres econôm
micos no vaalor adicionado dos
municípioss da região de
d Jahu.
PIB

PIB 2007
milhões de
(m
rea
ais)

Valor ad
dicionado
Agropecuária (%)

Valor adiccionado
Industria ((%)

Valor
V
adicionado
a
Serviços
S

Região de
Governo de Jaú

3.2
273,75

9,66

20,36

69,98
6

Bariri

417,49

13,36

25,89

60,75
6

Barra Bonita

421,73

6,16

23,55

70,29
7

Bocaina

157,9

12,67

38,23

49,1
4

Boracéia

77,49

14,73

54,09

31,19
3

Dois Córreggos

325,35

19,4

24,3

56,3
5

Igaraçu do Tietê

133,93

8,39

11,77

79,84
7

Itaju

48,26

49,47

8,14

42,39
4

Itapuí

141,74

14,36

20,58

65,06
6

Jaú

1.4
462,00

4,41

14,75

80,83
8

Mineiros do
d
Tietê

87,88

19,76

13,18

67,06
6

Fonte: Fund
dação SEADE
E, 2010.

determinarrá uma política de deesenvolvimen
nto urbano voltado paara a conte
enção da
expansão urbana
u
e porr um crescim
mento econôm
mico equilib
brado. Se asssim ocorrer, Jahu tem
a vantagem
m de já demo
onstrar, a paartir dos valo
ores adicionados apresenntados, a parrticipação
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dos vários setores eco
onômicos, appresentando uma tendência de cresscimento dos setores
da agricultura e serviço
os, ao lado dde uma que
eda do setor industrial, aainda que esste tenha
nvolvimento de 1999 a 2004, confforme demoonstra tabela abaixo
tido expreessivo desen
(Tabela 03)):

d valor adiccionado em Jahu
J
– SP.
Tabela 03 – Evolução do
A
(milhões)
Ano Agrop.

% I ndústria

%

Serviços

%

Tootal

PIB

1999

19,21

114,96

460,88

5955,05

655,49

2000

21,09

129,39

503,48

6533,96

724,42

2001

32,31

147,98

539,13

7199,41

798,25

2002

50,6

154,15

598,23

8033,01

897,2

2003

38,66

173,65

660,22

8722,54

978,9

2004

‘26,34

202,21

725,62

9544,16

1.067,75

2005

36,3

197,87

829,83

1.0644,02

1.192,94

2006

36,3

196,02

963,49

1.1955,82

1.339,99

2007

58,1

194,27

1.064,41

1.3166,79

1.462,00

% Total
Fonte: Fund
dação SEADE, 2010.
2

m crescimen
nto expresssivo do vaalor adicion
nado na
Meesmo obserrvando um
agropecuárria no períod
do de 1999 a 2002, há um
u brusco au
umento em 2002. No pe
eríodo de
2003 a 200
07, há um decréscimo a partir de 20
003, manute
enção dos paatamares em
m 2005 e
2006 e novvamente bru
usco acréscim
mo em 2007.. Estes aume
entos expresssivos não accontecem
nos demaiss setores, pe
elo contrárioo, o setor ind
dustrial foi te
endo um acrréscimo consstante no
período dee 1999 a 2004 e um decrréscimo consstante a parttir de 2005 a 2007. O me
esmo não
pode ser dito do setor de serviços, que vem ten
ndo um acréscimo constaante de 1999 a 2007.
Se esta ten
ndência reve
ela uma perrfomance pro
omissora do
o setor agrícoola e de serrviços, os
valores apresentados para anos pposteriores, com a utilização de um
ma nova mettodologia
13

pela Fundaação SEADE para o cálc ulo do valorr adicionado
o, revelam ooutro cenário
o (Tabela
04). As differenças, siggnificativas, ddecorrentes do uso dessta nova meetodologia aparecem
a
justamentee entre os se
etores da aggropecuária, indústria e serviços, deemonstrando
o-se uma
diminuição
o dos valore
es do setor industrial. Em síntese
e, percebe-s e claramentte que a
participaçãão da indústrria no total ddo valor adiciionado do município
m
vem
m caindo lentamente,
questão que
q
deve ser analisad a à luz de
e um conju
unto de daados e info
ormações
sistematizaadas na tabela a seguir (TTabela 04).
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TTabela 04 - Inform
mações dos setore
es econômicos – EEvolução 1998 - 2
2009 em Jahu.
Ittem

Seto
or

N
Número de Estabelecimentos

R
Relação estabelecim
mentos
setor e numero de
otal
es
stabelecimento to

IC
CMS arrecadado (e
em reais de
2009)

199
98

1999

2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
7

2008

2009

Com
mércio

89
94

951

1..041

1.105

1.237

1.321

1.383

1.485

1.549

1.625
5

1.727

1.761

Agro
opecuária

51
25

251

264

256

261

264

269

269

264

269
9

272

277

Indú
ústria

42
29

425

466

476

522

540

590

671

717

762
2

835

820

Serv
viço

74
57

607

642

685

754

770

815

851

899

941
1

994

1.034

Com
mércio

39,8
82

40,28

41
1,15

41,81

42,55

43,74

43,71

43,79

43,65

43,72
2

43,8

43,95

Agro
opecuária

18
11,1

10,63

10
0,43

9,69

8,98

8,74

8,5

7,93

7,44

7,24
4

6,9

6,91

Indú
ústria

19,1
11

18

18
8,42

18,01

17,96

17,88

18,65

19,79

20,2

20,5
5

21,18

20,46

Serv
viço

57
25,5

25,71

25
5,38

25,92

25,94

25,5

25,76

25,1

25,33

25,32
2

25,21

25
5,8

17.1
194.
785
20.294

14.329.
130
7.802

13
3.767.
844
8.640

28.080.
573
762.18
6
198.80
9.646
16.710.
945
147,98

27
7.381.
575
1.196.6
69
206.41
6.926
11
1.825.
782
154,15

193.56
5.066
16.735.
440
173,65

209.02
2.884
14.252.
778
202,21

223.23
2.194
7.038.8
84
197,87

269.96
2.023
39.531.
402
196,02

270.03
3
8.568
8
28.157.
1
441
194,27
7

280.73
9.062
29.839.
264

Indú
ústria

197.49
7.847
9.918.3
40
114,96

26.6
698.
245
670
0.19
7
173
3.38
0..688
15.0
065.
648
129
9,39

Serv
viço

460,88

503
3,48

539,13

598,26

660,22

725,62

829,83

963,49

9.975

8.719

Com
mércio
Agro
opecuária
Indú
ústria
Serv
viço

V
Valor Adicionado (e
em milhões
de reais)

Com
mércio
Agro
opecuária

N
Número de Vínculo
os
E
Empregatícios

R
Relação entre o num
mero de
vinculo empregatíc
cio no setor

205.0
00
9.55
56
90.
41.29
76
61

Com
mércio

4.05
59

4.295

4..693

5.139

5.569

5.789

6.186

6.847

7.155

1.064,4
4
1
7.723
3

Agro
opecuária

29
2.42

1.418

1..567

2.313

2.167

2.331

2.447

2.128

2.036

2.039
9

1.215

1.319

Indú
ústria

7.74
40

8.538

10.216

8.897

10.314

11.275

12.497

12.976

13.419

14.609
9

14.550

14.798

Serv
viço

54
6.55

6.711

7..343

7.910

8.420

8.783

9.416

9.794

10.006

11.225
5

11.838

12.696

Com
mércio

18,8
83

20,03

19
9,26

20,74

20,65

20,3

20,03

21,31

21,64

21,48
8

26,29

22,92

15

e os vínculos totais
s
Agro
opecuária

R
Rendimento Médio dos
vínculos empregatíícios

27
11,2

6,61

6
6,43

9,33

8,03

8,17

7,92

Indu
ustria

35,9
91

Serv
viço

41
30,4

6,62

6,16

5,67
7

3,2

39,82

41
1,92

35,91

38,24

39,54

31,3

30
0,13

31,92

31,21

30,8

40,46

40,38

30,49

30,48

Com
mércio

485,01

514
4,69

522,4

619,92

656,41

715,98

Agro
opecuária

363,43

387
7,77

489,5

407,02

566,14

Indu
ustria

576,52

51
11,8

605,18

647,97

Serv
viço

679,01

684
4,87

709,72

776,75

40,59

40,63
3

38,35

38
8,9

30,27

31,22
2

31,2

33,38

780,51

818,19

944,65
5

539,49

571,48

668,1

761,78
8

775,62

767,7

807,04

876,23

948,12
2

873,1

899,28

952,33

1.041,3
6

1.069,1
1
3

1.005,1
8
1.000,2
0
1.042,1
6
1.190,8
4

1.048
8,2
1
1.090
0,5
1
1.070
0,9
5
1.171
1,7
1

onte: Fundação SEA
ADE, 2010
Fo
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3,47

Esttes dados de
emonstram qque, em term
mos absolutos, todos oss setores tive
eram um
aumento crescente
c
do número de estabelecim
mentos ao longo de dozee anos (1998
8 a 2009),
onde se deestacam os setores de ccomércio e serviços.
s
Ca
abe notar quue a particip
pação, ao
longo deste período, o setor de coomércio no total
t
de esta
abelecimentoos contabilizzados em
Jahu foi a que mais cre
esceu. É visív
ível a queda da participa
ação do setoor agropecuá
ário, uma
o
no setor indusstrial (com diminuição
d
nos
n últimos dois anos – 2008 a
pequena oscilação
2009) e a manutenção
m
do mesmo ppatamar paraa o setor de serviços. A queda do nú
úmero de
“estabelecimentos” aggropecuárioss deve ser analisada
a
co
om ressalvass, já que a fonte, a
Relação Anual de Infformações SSociais (RAIS) do Minisstério do TTrabalho e Emprego
belecimentoos apenas ass unidades de cada emppresa com endereços
contabiliza como estab
e conta a atividade prrincipal, no caso dos esstabelecimen
ntos com
distintos, levando-se em
eros tornam-se mais ex pressivos qu
uando se
mais de uma atividade econômicca. Os núme
onte da Coo
ordenadoria de Assistência Técnica Integral (CA
ATI) da Secre
etaria de
utiliza a fo
Agriculturaa e Abasteciimentos do Estado de São Paulo, que contabiiliza as Unid
dades de
Produção Agropecuária
A
a (UPAs) em cada um do
os municípioss. Em Jahu, fforam totalizzadas 727
UPAs para o período de
e 2007/20088.
portante obsservar que o valor adicio
onado dos se
erviços em Jaahu é muito superior
Imp
aos demais de acordo
o com a noova metodologia adotad
da pela Funddação SEAD
DE. Neste
e analisam oos outros ind
dicadores
panorama, as contradições começaam a emerggir quando se
dos na Tabela 04. SSe houve uma dimin
nuição lentta do núm
mero de
apresentad
“estabelecimentos” aggropecuários em relação
o ao número
o de estabeleecimentos totais nos
mpanhada pela diminuição e po
osterior aum
m menor
demais seetores, acom
mento com
intensidadee do valor adicionado do setor agropecuário
a
o; uma dim
minuição e posterior
aumento com
c
menor intensidade do número
o de vínculoss empregatíccios; por ou
utro lado,
houve um aumento siggnificativo doo rendimento médio doss vínculos em
mpregatícios no setor
98 e 2009.
agropecuárrio, que quase triplicouu entre 199

Este aumeento, apesa
ar de ter

acontecido
o nos demais setores, não acompanhou o do
o setor agroopecuário.

O setor

industrial, em 2006, foi
f o que a presentou maior
m
núme
ero de víncuulos empreggatícios e
dia a praticamente 39% do total de vínculos empregatícios ccriados pelos setores
correspond
econômico
os de Jahu. A indústria, coom metade do
d número de
d estabeleciimentos com
merciais,
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em
mprega quase
e o dobro doo setor come
ercial. Não há,
h portanto,, relação dire
eta entre
número dee estabelecim
mentos e núm
mero de víncculos empreg
gatícios.
.
1.1.3. O Plaano Diretor e as diretrizees de desenvvolvimento econômico
As políticas pú
úblicas e as diretrizes de
e desenvolvimento econnômico exprressas no
i
iniciiativas para apoiar
a
e estimular a aberrtura de novvas fontes
Plano Direttor de 2006 indicam
de renda, de trabalho
o e de arreecadação naas atividade
es econômiccas de presttação de
serviços, no
n setor terrciário da ecconomia, e na ampliaçção do com ércio; de se
erviços e
turismo; de
d lazer e cultura; noo setor industrial, agro
o-industriaiss e de logíística de
distribuição
o, armazenamento e traansporte; e de
d saúde. No
os objetivos gerais da po
olítica de
desenvolvimento econ
nômico está a melhoriaa da formaçã
ão profissioonal da popu
ulação; a
ntes de trabaalho, diversifficando a ofe
erta de mãoo de obra nos setores
abertura de novas fren
o local; o
de prestaçção de serviiços para attendimento das novas demandas ddo mercado
fomento à instalação de atividadees nos setores de turissmo e negóccios, históricco, rural,
gastronômico e religiosso; o fomentto à instalaçãão de indústrias, inclusivve das decorrrentes de
d saúde
atividades rurais, e serviços dee logística; e o desenvvolvimento da área de
ndo a natura
al vocação daa cidade com
mo pólo regio
onal.
intensifican
Parra a consecu
ução dos obbjetivos geraais de desen
nvolvimento econômico colocam
como direttrizes promo
over a imaggem do mun
nicípio como
o uma localiidade estrattégica do
ponto de vista
v
logísticco, fazendo ccom que se torne município-destin o de ativida
ades com
esta necessidade; criarr convênios com o Sistema S (Sesc, Sesi, Senac,, Senai, Sest e Senat)
ersifique os ccursos ofereccidos, sobrettudo na áreaa de turismo, saúde e
para que amplie e dive
d agricultura sustentávvel e na prod
dução de
prestação de serviços; e fomentarr atividades de
a
nas
n Macrozoonas Rurais.
indústrias alcooleiras,
Parra alguns dos
d
planos setoriais de desenvolvimento ecconômico, há
h várias
diretrizes propostas. No campo do turismo e da prestação de seerviços, pre
etende-se
s
de turismo
t
no qquadrilátero
o histórico; desenvolver
d
um sistema eficiente
implantar serviços
de informaações ao turista; desenvoolver prograamas de ince
entivo para aampliar e melhorar a
oferta do receptivo turístico
t
a ppartir de pe
esquisa de oferta e deemanda; invvestir na
o profissiona
al para o turiismo; fomen
ntar a articula
ação instituccional, especcialmente
capacitação
ao consórccio de Municcípios “Caminnhos do Tietê”; valorizarr o patrimôn io histórico edificado
18

como elem
mentos de destino
d
turísstico; desen
nvolver prog
gramas de aapoio aos pequenos
p
empresário
os e empree
endedores ddo setor; e desenvolverr programas em parceriia com a
Fundação de
d serviços relacionados a saúde para o aprimora
amento do tuurismo de sa
aúde.
Parra alcançar as diretri zes proposstas no cam
mpo do tuurismo, pro
opõem-se
implementtar uma políítica de inceentivo ao turismo, com as seguintess ações estrratégicas:
elaboração
o do Plano Municipal
M
dee Desenvolvvimento Turístico; desennvolver um cadastro
municipal das
d localidad
des, atraçõess, atividadess, hospedage
ens e gastronnomia; criaçã
ão de um
posto de atendimento
a
o ao turista no quadriláátero histórico central; desenvolvim
mento de
roteiros tu
urísticos inte
egrados; criaação de proggrama de ho
ospedagem em residência e em
imóveis prreservados; elaboração
e
dde projeto de
d identidad
de visual do centro e sinalização
dos pontoss de interesse turístico; desenvolver e apoiar atividades
a
tuurísticas no Bairro
B
de
Pouso Aleggre de Baixo
o; e implanttar o Parque
e Municipal do Rio Tiettê e demais parques
municipais, conforme proposto nno Plano Dirretor de 200
06. De fato,, como já apontado
a
mônio histó
órico edificaado considerável e
anteriormeente, Jahu dispõe de um patrim
representaativo; de um
m turismo reeligioso, locaalizado no Bairro
B
de Poouso Alegre;; mas ao
mesmo tem
mpo carece de uma infraaestrutura hoteleira,
h
de sinalização dos pontos turísticos
e de roteirros turísticoss integradoss. A idéia de
e um programa de hosppedagem em
m imóveis
preservado
os vem de encontro
e
a ppropiciar maior oferta hoteleira e aoo mesmo te
empo dar
novos usoss à grande qu
uantidade dee imóveis de
e valor histórrico e localizzados no qua
adrilátero
histórico ceentral.
No campo da
a agriculturaa, pretende-se promovver o desennvolvimento agrícola
mente suste
entável dessenvolvendo e implem
mentando pllanos, programas e
ambientalm
projetos voltados
v
parra a práticaa agrícola sustentável
s
integrada aao desenvo
olvimento
ambiental; apoiar e incentivar o desenvo
olvimento ru
ural e agríícola susten
ntável, a
transferênccia de tecnologias e méttodos adequados de culttivo, inclusivve de baixos insumos;
formular e implementa
ar projetos aagrícolas inte
egrados que incluam ativvidades volta
adas para
er e fortaleccer atividadees de planejamento,
a recuperaação do meio ambientee; estabelece
manejo, en
nsino e info
ormação relaativas ao usso da terra para a agriccultura, aos recursos
terrestres, com a função de deteerminar prio
oridades, ca
analizar recuursos e implementar
em o setoor alcooleiro
o e que
programas; apoiar e promover iniciativas que amplie
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desenvolvaam a tecnolo
ogia para usso combustívvel e o aproveitamento dos produto
os e subprodutos.
po da agriccultura, pro
opõem-se
Parra alcançar as diretriz es propostaas no camp
implantar uma política
a municipal para agricu
ultura, com as seguintess ações estrratégicas:
elaboração
o de um Plano Municip al de Desen
nvolvimento Rural que ddeverá, entrre outras
coisas, dessenvolver um
m sistema dde informaçõ
ões georrefe
erenciado coom a elaboração dos
mapas de uso do solo rural, fundiáário e das árreas agricultu
uráveis; viabbilizar, atravé
és de um
planejamen
nto específicco local, todaas as ações pertinentes
p
à legislação existente na
as esferas
Federal e Estadual asssociadas aoo desenvolvimento agrícola; promoover um sisstema de
ma viário rurral garantind
do acessibilidade a todaas as proprie
edades e
manutençãão do sistem
distritos, co
om contrapa
artida financceira dos maiores usuário
os; desenvol ver junto ao
os demais
entes fedeerativos, às Universidade
U
es, às Escolas Técnicas, empresas
e
e entidades públicas
p
e
privadas de pesquisas e afins, proogramas de incentivo e orientação à agricultura
a local, e
d jovem nas atividadees de produção agríco
ola e nas aatividades in
ndustriais
inserção do
decorrentees; fortalece
er ou estabbelecer grup
pos de trab
balho de caaráter técniico, com
regulamentações e orçamentos esppecíficos, para a promoção do uso inntegrado dos recursos
c
de da
ados e a diffusão de mo
odelos de
terrestres na agricultura, o planejjamento, a coleta
o, e a difusãoo de informaações; e dese
envolver um
m plano de manejo
m
do
simulação de produção
i
àss microbaciaas com vista
as à prática de uma aggricultura
uso do solo agrícola integrado
do a recuperração de mattas ciliares na área rural.
sustentáveel promovend
De fato Jahu po
ossui um soloo favorável a agricultura e banhada ppor importantes rios.
opiciou a concentração de quantidaade significattiva de usinaas de açúcar e álcool,
Tal fato pro
instaladas não só em Jahu
J
como eem municípios da região, e fez com
m que a cida
ade fosse
escolhida pela Escola Superior dde Agricultu
ura “Luiz de
e Queiroz” (ESALQ/USP
P), como
nte, para seddiar uma “Estação Experimental de Agroenergia
a” focada
salientado anteriormen
p
dessta e demaiss universidad
des e cursos técnicos poderão vir
na cana-dee-açúcar. A presença
a contribuir para uma
a política viisando um plano de manejo
m
do uuso do solo agrícola
sustentáveel.
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micas da po
1.1.4. Caraacterísticas sócio-econô
s
opulação e possíveis im
mpactos da dinâmica
d
econômicaa futura
A evolução e projeção ppopulacional de Jahu re
ealizada pella Fundação
o SEADE,
a anos de
e 1980, 19811, 2000 e su
ua projeção para o ano de 2010, esstão com
referente aos
valores pró
óximos àque
eles apresenttados pelo ultimo
u
censo
o do IBGE coonforme dem
monstra a
Tabela 05 abaixo. Enq
quanto a Fu ndação SEADE previa 134.415 habittantes para Jahu em
GE contabilizoou 131.040 habitantes
h
neste último CCENSO (2010
0).
2010 (Tabeela 05), o IBG

P
l de Jahu – SP
S e projeçõe
es.
Tabela 05 – Evolução Populacional
Ano
População
TGA

1980

1991

2000

2010

73.727

93.816

111.921

134.415

2,21

1,98

1,85

Fonte: Fund
dação SEADE, 2010.
2

P
Nacional por A
Amostra de Domicílios de 2007 (PN
NAD), realizada pelo
A Pesquisa
Instituto de Pesquisa Econômica A
Aplicada (IPEEA) quanto aos aspectoos demográficos, traz
portantes a serem com
mparados. A pesquisa demonstra uma tendê
ência de
dados imp
continuaçãão da queda da taxa de ffecundidade total para níveis abaixo aos de repo
osição, de
1,83 filhos por mulherr. O gráfico dda evolução
o da taxa de crescimentoo populacional entre
35 (Gráfico 01)
0 apresenttado no relaatório mostra
a a queda veertiginosa desta taxa
1940 e 203
entre 1991
1 e 2000 e a sua inversãão para valo
ores negativos a partir dde 2030. Tra
ata-se de
fenômeno já conheccido em váários paísess da Europ
pa, na rediistribuição etária e
mento da pop
pulação, com
m a queda daa taxa de mo
ortalidade. O gráfico que mostra
envelhecim
a taxa de fecundidade
f
total entre 1992 e 2000
0 (Gráfico 02
2), demonstrra que a taxxa passou
de 2,8 (em
m 1992) para
a 1,8 (em 20007), abaixo
o da taxa de fecundidadde total de reposição
r
(linha pretta). O gráficco que mosstra a pirâm
mide etária com
c
a compposição etária entre
homens (em azul) e mu
ulheres (em vermelho) entre
e
2000 (ccor mais escuura) e 2035 (cor mais
dencia uma clara alteraçção na pirâm
mide populaccional (Gráfiico 02). Enquanto no
clara), evid
ano 2000 as maiores taxas
t
estão para homen
ns e mulheres na faixa dos 10 a 19
9 anos, a
evê as maiorres taxas não
o só para hom
mens e mulhheres na faixa
a dos 45
projeção para 2035 pre
21

a 54 anos, mas também
m um aumennto consideráável da taxa da populaçãão dos 55 aoss 80 anos
para o ano de 2035, em
m comparaçãão à do ano 2000(Gráfico
2
o 03).
em acompannhado estass tendênciass, tudo indiica que não
o sofrerá
Como Jahu te
o tamanhoo populacional, mesmo
o consideraando algun
ns saltos
grandes impactos no
os em funçãoo das culturaas sazonais do setor agroopecuário.
migratórioss temporário

ão Brasileira de 1940 a 20035.
Gráfico 01 – Taxa de Crrescimento dda Populaçã

Fonte: IBGE / Censo Demo
ográfico de 19940 a 2000 e projeções
p
IPEA
A.
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Gráfico 02 – Taxa de fe
ecundidade ttotal. Brasil, 1992 a 2007
7.

ão etária da população por
p sexo. Bra
asil, 2000 e 2 035.
Gráfico 03 – Distribuiçã
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t
abaixo
o (Tabela 066) mostra o mesmo
m
quad
dro apresenttado para a realidade
r
A tabela
nacional: queda
q
da taxxa de fecunddidade acom
mpanhada da
a queda da ttaxa de nata
alidade e
pouca qued
da da taxa de mortalidadde. Há, como se vê, um acompanham
mento do qu
ue ocorre
no restantee do Brasil e isso não signnifica uma diminuição radical da poppulação do município,
m
mas que o incremento,, se houver, dar-se-á porr atrações ad
dvindas das m
mudanças prrodutivas
d fatores exxternos, estaas menos pro
ováveis dadaa a realidade
e regional
locais ou decorrentes de
s inserção neste compllexo.
de Jahu e sua

P
al em Jahu.
Tabela 06 – Dinâmica Populaciona
Taxa
T
de
Mortalidade
M
Geral
G
(Por mil
habitantes)
h

Saldo
Migratóriio
Anual

Taxa Líq
quida de
Migração (Por
bitantes)
mil hab

117,31

6,26

517

6,19
6

62,72

116,69

6,66

64,26

117,22

6,33

1994

60,64

116,37

7,12

1995

62,26

116,92

6,91

1996
1997

55,11
54,14

115,08
114,92

7,09
7,47

1998

54,63

115,16

7

1999

60,02

116,76

7,13

2000

57,24

116,09

6,92

1.052

10,23

2001
2002

53,65
50,43

115,1
114,21

6,45
7,21

2003

49,45

113,94

6,33

2004

48,91

113,8

7,04

2005

51,48

114,54

7,17

2006

53,5

115,06

7,31

2007
2008

50,49
45,53

114,17
112,74

6,96
6,95

Ano

Taxaa de Fecundid
dade
Geral (Por mil
1 e
mullheres entre 15
49 anos)
a

1991

65,54

1992
1993

Taxa dde
Nataliidade
(Por m
mil
habitaantes)

Fonte: Fund
dação SEADE, 2010.
2

24

Se por um lado
o observa-se em Jahu um
ma queda da taxa geoméétrica de crescimento
anual da população,
p
por
p outro, ppercebe-se uma contradição entre os indicado
ores que
medem ass condições de vida, ddemonstrada pela rela
ação entre IDH, renda,, GINI e
escolaridad
de. O Índice de Desenvoolvimento Hu
umano (IDH) do municípiio de Jahu passou
p
de
0,78 (1991) para 0,819 (2000) de aacordo com dados
d
do PNUD9. Ocupanndo a 66ª po
osição no
al no ano
Estado de São Paulo, é consideraddo um índicce elevado. A renda perr capita gera
or à da RG que foi de 2,334 SM e infe
erior à do
2000 foi dee 2,5 salários mínimos (SSM), superio
Estado de São Paulo, que
q foi de 22,92 SM10. Entre 1991 e 2000, já see observou, inclusive,
da dos percentuais dee pessoas responsáveiss pelos doomicílios parrticulares
uma qued
permanenttes com ren
ndimento dee até 3 salárrios mínimos e um aum
mento do pe
ercentual
daquelas com
c
rendime
ento superioor a 3 salários mínimoss, conforme demonstra a tabela
anterior (Tabela 07).
mpo que se rrevelou umaa tendência geral de meelhoria das condições
c
Ao mesmo tem
pulação, obseervou-se um
ma elevação considerável
c
l do índice de
d GINI11,
de rendimeento da pop
que passou
u de 0,43 pa
ara 0,5, o q ue significa uma elevação da conceentração de renda e,
consequen
ntemente da desigualdadde social entre 1991 e 20
000. A tabelaa a seguir de
emonstra
como em Jahu a desigu
ualdade cressceu significaativamente em
e relação, inclusive, ao
os demais
egião da quall participa (TTabela 08).
municípioss da microrre

9

Programa
das
Nações
Unidas
w.pnud.org.br//atlas/rankingg/IDH
http://www
10

paara

o

Desenvolvime
D
ento

(PNU
UD).

In:

Fundação
o SEADE. In: http://www.seeade.gov.br/p
produtos/perfiil/perfil.php

11

O índice de
d GINI mede
e o grau de deesigualdade existente
e
na distribuição
d
dee indivíduos segundo
s
a
renda domiciliar per capiita. Seu valor varia de 0, quando não há
á desigualdadde (a renda de
e todos os
t
o mesmo
o valor), a 1, quando a de
esigualdade é máxima (ap enas um um indivíduo
indivíduos tem
detém toda a renda da so
ociedade e a rrenda de todo
os os outros in
ndivíduos é nuula).
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Tabela 7 – Renda e Rendimento – Peessoas Responsávveis pelos Domicíílios Particulares Permanentes.
Faiixa

1991

20
000

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes sem Rendimento (Em %)

1,46

3,,07

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento até 1/2 sal..min. (Em %)

4,31

0,,17

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento entre Mais de 1/2 a 1 sal.min. (Em %)

8,54

8
8,7

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento entre Mais de 1 a 2 sal.min. (EEm %)

23,29

15,,56

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento entre Mais de 2 a 3 sal.min. (EEm %)

19,06

16,,55

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento entre Mais de 3 a 5 sal.min. (EEm %)

20,79

23,,88

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento entre Mais de 5 a 10 sal.min. (Em %)

14,6

21,,17

Pessoas Responsáveis pelos Domicílios Particulares Permaanentes com Rendiimento Maior que 10 sal.min. (Em %)

7,85

10
0,9

Fon
nte: Fundação SEAD
DE, 2010.
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Tabela 08 – Coeficiente
e de GINI enntre 1991 e 2000
2
para a Microrregião
M
o de Jahu – SP.
S
Município

Índic
ce de Gini, 1991
1

0,49
Bariri (SP))
0,49
Barra Bonita (SP)
0,46
Bocaina (S
SP)
0,44
Boracéia (SP)
(
0,5
Dois Córre
egos (SP)
0,35
Igaraçu do
o Tietê (SP)
0,44
Itaju (SP)
0,48
Itapuí (SP))
0,43
Jaú (SP)
0,44
Macatuba (SP)
0,42
Mineiros do
d Tietê (SP)
0,51
Pederneira
as (SP)
Fonte: Atlass do Desenvolvvimento Humaano no Brasil, IBGE.

Índice de Gini,
G
2000
0,51
0,5
0,46
0,48
0,5
0,44
0,45
0,46
0,5
0,47
0,49
0,51

v
da esccolaridade, também
t
é possível
p
percceber uma melhoria
Do ponto de vista
ntre 1991 e 2000, ainnda que seja possível visualizar grrandes situa
ações de
sensível en
vulnerabilid
dade, com ta
axa de analfaabetismo considerável e mais de 60%
% da populaçção de 25
anos ou mais, com me
enos de oito anos de esttudo. A taxa
a de analfabeetismo caiu de 11,71
p
7,42 em
m 2000 para a população
o de 15 anos ou mais. Istto demonstra
a que, ao
em 1991, para
lado dos padrões
p
de rendimentoo da populaação, há um
ma parcela que não sa
atisfaz às
necessidad
des básicas de
d vida e estta só poderá ser re-incluída através dde programa
as sociais
que privileegiem estas situações. A tabela a seguir
s
mostrra alguns deestes indicad
dores do
quadro edu
ucacional do município (TTabela 09).

Tabela 09 – Indicadore
es da Educaçção em Jahu..
Variável

1991

2000

Taxa de anaalfabetismo da população dde 15 anos e mais (Em %)
Média de an
nos de estudo
os da populaçção de 15 a 64
4 Anos
População de
d 25 anos e mais
m com mennos de 8 anoss de estudo (E
Em %)

11,71

7,42
7,36
60,57

Fonte: Fund
dação SEADE, 2010.
2
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A combinação
c
destes e dde outros in
ndicadores pode
p
compoor o chamad
do Índice
Paulista dee Vulnerabilidade Sociall (IPVS), criaado pela Fun
ndação SEAD
DE para me
edir estas
situações em
e cada um dos municíppios paulistaas. A explicaçção para a ccriação deste
e índice é
de que a vulnerabillidade sociaal decorre de fenôme
enos diverssos, com causas
c
e
conseqüên
ncias distinta
as, obtendo- se uma visãão mais abra
angente das condições de
d vida e
dos riscos sociais que atingem os vários segmentos
s
populaciona
p
is, assim co
omo das
des de sua superação ouu minimizaçãão. Para a Fundação SEAD
DE, a vulnerabilidade
possibilidad
à pobreza não se limita
a em consideerar a privaçção de renda
a, central nass medições baseadas
posição familiar, as conddições de sa
aúde e o
em linhas de pobreza, mas tambbém a comp
dade do siste
ema educaciional, a posssibilidade
acesso a seerviços médicos, o acessso e a qualid
de obter trabalho
t
com
m qualidadee e remunerração adequ
uadas, a exi stência de garantias
g
legais e políticas, etc.
c
ddo IBGE, o indicador
i
Traabalhando espacialmentte através dos setores censitários
resultante consiste em
m uma tipol ogia derivad
da da combinação entree duas dime
ensões –
socioeconô
ômica e dem
mográfica -,, que classifica o setorr censitário em seis grrupos de
vulnerabilid
dade social. A dimensãoo socioeconô
ômica compõ
õe-se da rennda apropria
ada pelas
famílias e do poder de
d geração da mesma por seus membros
m
e a demográfica está
upos foram assim
a
distribbuídos:
relacionadaa ao ciclo de vida familia r. Os seis gru

G
1 – Ne
enhuma Vullnerabilidade
e: engloba os
o setores ceensitários em
m melhor
- Grupo
situação so
ocioeconômica (muito aalta), com os
o responsávveis pelo do micílio possuindo os
mais elevados níveis de renda e esscolaridade. Apesar de o estágio dass famílias no
o ciclo de
s um defin
nidor do gruupo, seus re
esponsáveis tendem a s er mais velh
hos, com
vida não ser
menor presença de cria
anças pequeenas e de mo
oradores noss domicílios, quando com
mparados
ado de São PPaulo.
com o conjjunto do Esta
- Grupo
G
2 – Vulnerabilidaade Muito Baixa:
B
abrang
ge os setorees censitário
os que se
classificam em segundo lugar, no EEstado, em termos
t
de dimensão soccioeconômicca (média
ou alta). Neessas áreas concentramc
-se, em médiia, as famílias mais velhaas.
- Grupo
G
3 – Vulnerabilid
V
dade Baixa: formado pelos setoress censitárioss que se
classificam nos níveiss altos ou médios daa dimensão socioecom
mômica e se
eu perfil
demográficco caracterizza-se pela preedominânciaa de famílias jovens e aduultos.
28

- Grupo
G
4 – Vulnerabilidadde Média: co
omposto pelo
os setores quue apresenta
am níveis
médios na dimensão socioeconôm
s
mica, estando em quarto
o lugar na eescala em te
ermos de
d responsávvel pelo dom
micílio. Nesses setores cooncentram-se
e famílias
renda e esccolaridade do
jovens, isto
o é, com fortte presença de chefes jo
ovens (com menos
m
de 300 anos) e de
e crianças
pequenas.
ulnerabilidadde Alta: engloba os seto
ores censitárrios que posssuem as
-Grrupo 5 – Vu
piores condições na dimensão soccioeconômicca (baixa), esstando entree os dois grrupos em
que os chefes de dom
micílios apreesentam, em
m média, os níveis maiss baixos de renda e
de. Concentrra famílias m
mais velhas, com menor presença
p
de ccrianças pequenas.
escolaridad
- Grupo
G
6 – Vulnerabilida
V
ade Muito Alta:
A
o segundo dos doois piores grupos em
termos da dimensão so
ocioeconôm ica (baixa), com
c
grande concentraçãão de família
as jovens.
hefes jovens, com baixos níveis de renda e de esccolaridade e presença
A combinação entre ch
erir ser este o grupo de m
maior vulnerabilidade
significativaa de crianças pequenas ppermite infe
à pobreza.
Em
m Jahu, o qua
adro da vulneerabilidade social
s
foi sinttetizado pelaa Fundação SEADE
S
na
tabela a seeguir (Tabela
a 10), onde ppodem ser visualizados
v
os
o indicadorres trabalhad
dos nesta
composição. Como se vê, Jahu aprresenta exprressivos núm
meros de vulnnerabilidade
e 4, 5 e 6,
m
Ne
estes níveis, os responsá
áveis pelo
que perfazem 53% do total da poppulação do município.
c
ensino fundamentaal completo não passam
m de 39,3%;; os anos médios
m
de
domicílio com
estudo do responsáve
el pelo dom icílio não passam de 6,4 anos; o rendimento nominal
r
0 (ano 2000); os respon sáveis com renda de
médio do responsável
não passa dde R$ 608,00
até 3 saláriios mínimos não passa dde 41,6% parra o Grupo 4;
4 55,4% parra o Grupo 5 e 70,4%
para o Gru
upo 6. Considerando a incidência de
d várias desstas situaçõees para uma
a mesma
família, po
ode-se imagginar a probblemática hoje
h
apresen
ntada no m
município, aggregando
núcleos de pobreza que
e podem se refletir no paadrão habita
acional existeente.
m
Se comparada com o estaddo de São Paaulo, a realidade de Jahu não é das melhores,
ação ao níve l 5 (alto), no
o qual supera
a em quase 115% o nível médio
m
do
principalmente em rela
uídos por inddivíduos maiis velhos,
estado (Gráfico 04). Aíí estão os grrupos familiaares constitu
o nível de renda e esscolaridade. De fato, os
o 32,5% eexpressam um
u perfil
com baixo
populacion
nal reveladorr das perspe ctivas aponttadas pela Pe
esquisa Naciional por Am
mostra de
Domicílios (PNAD/IBGE), do proggressivo envelhecimentto populacioonal e sua entrada
29

crescente nos
n grupos de
d vulnerabillidade, frente, inclusive, às frágeis poolíticas de se
eguridade
social para os segmentos mais idossos.

es que comp õem o IPVS em Jahu
Tabela 10 – Indicadore
Indicadore
es

Ín
ndice Paulista de Vulnerabilidade S
Social
2–
3–
4–
5–
6–
Nenhum
ma
Muito Baixa Média
Alta
Muito
Vulnerab
bili
Baixa
Alta
dade

Total

1–

3.127

31.795

17.670

8.981

36.38 1

14.053

112.007

Percentual da População

2,8

28,4

15,8

8,0
8

32,5

12,5

100,0

Domicílios Particulares

892

9.551

5.059

2.506

10.4600

3.576

32.044

Tamanho Médio
M
do
Domicílio (e
em pessoas)
Responsáv
veis pelo
Domicílio Alfabetizados
A
(%)
Responsáv
veis pelo
Domicílio com
c
Ensino
Fundamenttal Completo
(%)
os de Estudo
Anos Médio
do Respons
sável pelo
Domicílio
Rendimento
o Nominal
Médio do Responsável
R
pelo Domic
cílio (em reais
s
de julho de 2000)
Responsáv
veis com
Renda de até 3 Salários
Mínimos (%
%)
Responsáv
veis com Idad
de
entre 10 e 29
2 Anos (%)

3,5

3,3

3,5

3,6
3

3,5

3,9

3,5

99,0

95,6

94,8

94,9
9

89,1

83,4

92,0

80,6

49,7

44,6

39,3
3

25,1

16,1

37,2

11,0

7,7

6,9

6,4
6

5,0

4,1

6,3

1.999

1.316

853

608
6

572

400

861

10,1

30,8

34,3

41,6
4

55,4

70,4

44,0

6,8

6,8

14,6

20,2
2

11,5

24,0

12,6

46

52

42

40

50

40

47

12,4

23,9

15,2

13,2

22,6

15,1

19,9

5,3

4,9

8,7

10,7

6,9

11,9

7,5

População
o Total

Idade Média
a do
Responsáv
vel pelo
Domicílio (e
em anos)
Mulheres Responsáveis
R
s
pelo Domic
cílio (%)
Crianças de
e 0 a 4 Anos
no Total de Residentes
(%)

Fonte: Fundação
F
SEA
ADE, 2010. Daddos referente
es ao ano 2000
0.
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4 – Distrib
buição da População, segundo Grupos
G
de Índice Pau
ulista de
Gráfico 04
Vulnerabiliidade Social – IPVS 20000. Estado de São Paulo e Jaú

Estado

Jaú
ú

Em %
35,0

32,5
288,4

30,0
23,3

25,0
20,0

22,2

20,2
2
177,6

15,8

15,0
10,0

12,5
9,8

8,0

6,9
8
2,8

5,0
0,0

1- Nenhum
ma 2- Muito B
Baixa
Vulnerabilid
dade

3- Ba
aixa

4- Média
M

55- Alta

6- Muito Alta

Fonte: IPVS, Fundação SEA
EADE, 2010.

de-se conclu
uir, com estaas informaçõ
ões, que a qu
uestão habitaacional não é isolada
Pod
na problem
mática sócio-econômica ddo município
o. Supõe-se que,
q mesmo com a queda da taxa
de crescim
mento popula
acional, as siituações de vulnerabilidade aumenttem e para enfrentáe
las, políticas de habitação isoladaas não serão suficiente
es. As políticcas integrad
das serão
r
um
m quadro de
d desigualdades que alguns ind
dicadores
fundamenttais para reverter
demonstraaram em Jahu. Mais à freente, será explicitada a problemática específica no
n campo
da habitaçção e como esta foi peensada em conjunto co
om a Revisãão do Plano
o Diretor
Municipal de
d Jahu.

oção Imobiliá
ária
1.2. Promo

d promoçã o habitacio
onal privada
a em Jahu seguiu um
ma lógica
A dinâmica da
os municípioos paulistas de pequeno
o porte, ain da que seja possível
semelhantee à de outro
afirmar qu
ue ela tenha sido pecuuliar em algguns sentido
os. Pelo maapa da evolução de
31

loteamento
os por déca
adas (Mapa 02 a 07), pode-se
p
consstatar que JJahu passou
u por um
processo mais
m acelerad
do de urbani zação a parttir da década
a de 1970, quue se consolidou pela
implantaçãão de loteam
mentos fixaddos, em ano
os precedentes (até a ddécada de 1970),
1
no
interior do perímetro urbano,
u
nas imediações da área centtral e, em annos posteriores (após
1970), para além desttas imediaçõões, configurando um padrão
p
urbaanístico ‘espraiado’ e
ou a ampliaçãão sucessivaa dos limites do perímetrro urbano (M
Mapas 03
disperso. Issso ocasiono
a 07). A verticalização e implaantação de empreendiimentos co ndominiais também
ocorreram,, mas com menor inteensidade. Po
or outro lado, o padrãoo caracterizado pela
produção de lotes un
nifamiliares utilizados para
p
a consstrução de residências isoladas
ou e é possívvel admitir váárias razões para isso, en
ntre as quaiss, de que estte tipo de
predomino
promoção foi mais luccrativa para os empreendedores. Do
D ponto dee vista urban
nístico, o
eamentos
resultado foi a constituição de uuma malha horizontal e descontínnua de lote
os em décadas diferenttes e com vários
v
padrõ
ões de reguularidade fundiária e
implantado
urbanísticaa.
Quanto a prom
moção públicca, ela se de
eu, na maiorr parte das vvezes, em asssociação
o modo, a paarte da demanda por
entre as váárias esferas de governoo, respondendo, de certo
moradia existente,
e
mas que nãoo se refletiu
u em uma produção
p
exxpressiva. O que se
observou neste
n
caso foi
f uma timi dez das inte
ervenções públicas na pprodução da moradia
social. Pensada como uma
u
política de crédito e financiame
ento habitaccional e caracterizada
ução públicaa de moradiaa, o modelo atendeu a segmentos da classe
pela omisssão da produ
média, a partir
p
do sisttema financeeiro atrelado
o à produçã
ão privada, ddeixando de
e realizar,
durante an
nos, uma po
olítica de subbsídios para atender às classes mennos favorecidas. Esta
ausência de
d uma política habitac ional brasile
eira abriu frrentes para uma diversidade da
produção ‘espontânea’’, que passa por soluçõe
es que vão desde a ocuupação e invvasão de
dução de lotteamentos irrregulares e clandestinos
c
s.
áreas impróprias à prod

moção privad
da de habitaação
1.2.1. Prom

d informaçõões sobre a promoção privada de habitação em
e Jahu,
Na pesquisa de
nder como sse deu a produção de moradia pellos incorporadores e
procurou-sse compreen
empreendeedores nos últimos
ú
anos e quais foram, grosso modo,
m
as parccelas populaccionais
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atendidas por estas tip
pologias de ppromoção. Pretendia-se
P
também veerificar como
o a oferta
r
na deemanda e no
o déficit hab
bitacional esstimado, assunto que
ou falha dee oferta se reflete
será analissado mais a frente. See em termo
os quantitativos, é difíccil chegar a alguma
conclusão sobre o que representaa este atendimento ao longo dos anos, é posssível, no
dentificar algguns comporrtamentos e tendências.. Uma pesquuisa realizada com as
entanto, id
empresas de
d venda e locação imoobiliária e co
om os empre
eendedores contribuiu para
p
uma
caracterizaação desta dinâmica. Um
ma primeira entrada para esta comppreensão é analisar
a
a
produção de
d loteamen
ntos no munnicípio. Segundo informa
ações da Seccretaria Mun
nicipal de
Habitação (Tabela 12)), foram im plantados em
e Jahu cerca de 14 looteamentos desde a
década de 1980 até 20
000, nem toodos aprovados ou regularizados12. Deste total, 2 foram
d 1980, 6 naa década de 1990 e 6 na
a década de 22000. Consta
am ainda
aprovados na década de
d
de apro
ovação, sem aprovação ou em aprovvação. Perceebe-se, porta
anto, que
X sem as datas
as décadass de 1990 e 2000
2
foram aas mais aque
ecidas em te
ermos de proodução imob
biliária de
loteamento
os. Produção
o esta que ddiminuiu nass décadas se
eguintes e sse tornou qu
uase nula
nos último
os anos. É interessantee notar tam
mbém que, pela evoluçção histórica destes
loteamento
os, daqueless aprovadoss na década de 1970 – e que provvavelmente também
foram aberrtos nesta dé
écada, a maioor parte

12

Infelizmen
nte os dados da
d Tabela 12, com o númerro de loteame
entos implantaados nas déca
adas de
1980 a 2000
0, não corresp
pondem aos d ados que constam nos Map
pas 2 a 7, com
m a localização
o dos
loteamentos implantadoss nas décadass de 1980 a 20
000.
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Mapa 02 – Evolução do
os Loteamenntos de Jahu por décadas
Elaboração
o do mapa: Bolsistas
B
Gruppo SITU / Fon
nte: Prefeitu
ura Municipaal de Jahu, 20
010.
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L AGO D O
SILV ERIO

LOTEAMENT
TOS

PERÍMETRO URB
BANO

1950 até 19 70

1950 até 1970

1971 até 19 80

1970 até 1980

1981 até 19 90

1980 até 1990

1991 até 20 00
1990 até 2000
2000 até 2006

u
e loteeamentos da cidade de Jahu (décaddas de 1950 a 1970)
Mapa 03 – Perímetro urbano
Elaboração
o do mapa: Bolsistas
B
Gruupo SITU / Fo
onte: Prefeittura Municippal de Jahu, 2010.

L AG O D O
SIL V ER IO

LO T E A M E N T O S

P E R ÍM E T R O U R B A N O

19 50 até 1 970

1 9 5 0 a té 1 97 0

19 71 até 1 980

1 9 7 0 a té 1 9 8 0

19 81 até 1 990

1 9 8 0 até 1 9 90

19 91 até 2 000
1 9 9 0 a té 20
2 00
2 0 0 0 a té 20
2 06

Mapa 04 – Perímetro urbano
u
e loteeamentos da cidade de Jahu (décaddas de 1970 a 1980)
Elaboração
o do mapa: Bolsistas Grrupo SITU / Fonte: Prefeitura Muniicipal de Jah
hu, 2010.

35

LA GO D O
SIL V ER IO

LOTEAM ENTO S

P E R ÍM E T R O U R B A N O

1 9 5 0 a té 1 9 7 0

1 9 5 0 a té 1 9 7 0

1 9 7 1 a té 1 9 8 0

1 9 7 0 a té 1 9 8 0

1 9 8 1 a té 1 9 9 0

1 9 8 0 a té 1 9 9 0

1 9 9 1 a té 2 0 0 0
1 9 9 0 a té 2 0 0 0
2 0 0 0 a té 2 0 0 6

Mapa 05 – Perímetro urbano
u
e loteeamentos da cidade de Jahu (décaddas de 1980 a 1990)
Elaboração
o do mapa: Bolsistas
B
Gruppo SITU / Fonte: Prefeitu
ura Municipaal de Jahu, 20
010.

L AG O DO
SI L V ERI O

LO T E A M E N T O S

P E R ÍM E T R O U R B A N O

1950 até 1970

1 95 0 até 19 70

1971 até 1980

1 97 0 até 19 80

1981 até 1990

1 98 0 a té 19 90

1991 até 2000
1 99 0 até 20 00
2 00 0 até 20 06

u
e loteeamentos da cidade de Jahu (décaddas de 1990 a 2000)
Mapa 06 – Perímetro urbano
Elaboração
o do mapa: Bolsistas
B
Gruppo SITU / Fonte: Prefeitu
ura Municipaal de Jahu, 20
010
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LA GO DO
S IL V ER IO

LOTEAME
ENTOS

PERÍMETRO UR BANO

1950 até
é 1970

1950 até 1970

1971 até
é 1980

1970 até 1980

1981 até
é 1990

1980 até 1990

1991 até
é 2000
1990 até 2000
2000 até 2006

Mapa 07 – Perímetro urbano
u
e loteeamentos da cidade de Jahu (décaddas de 2000 a 2006)
Elaboração
o do mapa: Bolsistas
B
Gruppo SITU / Fonte: Prefeitu
ura Municipaal de Jahu, 20
010.

se instalou em contigüidade a malhha urbana, mas
m além do perímetro uurbano, ocassionando,
este para inncluir estes loteamentos dentro doo perímetro urbano.
inclusive, a revisão de
Enquanto na década de 1970 esttes loteame
entos concen
ntraram-se nno vetor no
ordeste a
sudoeste, nas décadass de 1980 e 1990 estes concentrara
am-se em toorno e além de todo
asionando nnovamente a ampliação deste, e a partir da dé
écada de
perímetro urbano, oca
erímetro urbbano, fazend
do com que este fosse nnovamente revisto a
1990 para além do pe
000 (Mapas 003 a 07). Com o novo Plano Diretor de 2006, a expansão
e
partir da década de 20
a lei de parceelamento do
o solo promulgada em 20007, prevend
do que só
urbana foi coibida pela
0% da Macroozona de Con
nsolidação Urbana
U
(perím
metro urbano), é que
após a ocupação de 90
u semipoderia ser ocupada a Macrozonaa de Expansãão Urbana (definida em parte por um
anel viário a ser construído)13.
o de loteam entos implaantados, há 9 classificaddos como irregulares
Deste universo
bitação, em vários estágios e situações de irreegularidade. Grande
pela Secretaria de Hab
ntos estão localizados na área rurral do municcípio e distantes do
parte desttes loteamen
13

Este assu
unto será ab
bordado maiss detalhadam
mente no item
m 1.3.3. “Leggislação Municipal” do
presente rellatório, acerca
a do Plano Dirretor de 2006.
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perímetro urbano, com
mo o caso ddo bairro de Vila Ribeiro
o e algumas áreas do Distrito de
Potunduva. Exceção se
s faz no caaso da Vila Santo Ivo, em processso de regu
ularização
mo caso, que
e há uma
fundiária e inserido no perímetro uurbano. Verifica-se, como neste ultim
produção de lotes voltada paara camadaas mais po
opulares – assim é que os
desmembrramentos e desdobros i rregulares tem sido um
ma prática coomum, evidenciando
que estas são possíve
eis alternatiivas habitaccionais para a populaçãão de meno
or poder
aquisitivo. É de fato importantee atentar-se a esta situação cons iderando-se que há
l
irregulares de acoordo com infformações da
d Secretariaa de Planeja
amento e
inúmeros lotes
Obras.
presenta situuações muitto graves qu
uanto à existtência de nú
úcleos de
Se Jahu não ap
ossui quantidade mais exxpressiva de loteamentoss irregulares que resulta também
favelas, po
na produçãão de moradias irregulaares. Pode-sse aferir que
e parte das soluções pa
asse pela
autoconstrrução ou a construção de moradiaas em lotes irregulares por outros tipos de
investidorees, interessad
dos em locaçção. Esta situ
uação está à margem doo mercado im
mobiliário
formal e co
onstitui-se uma respostaa à ausência de uma oferrta mais abu ndante. A asssociação
entre prod
dução de lote
es irregularees, desdobro
os irregularess e mercadoo imobiliário informal
parece estaar elevando a fragilidadee de controlle urbano e colocando eem risco o padrão de
urbanização e de ocupa
ação do soloo que pode se
e tornar mais vulnerável com o temp
po.
Outro conjunto de empreeendimentos realizadoss em Jahu ssão os condomínios
mentos cond
dominiais
horizontaiss e verticais. A tabela aabaixo mostrra todos os empreendim
aprovados a partir da década
d
de 19980.
a
en
ntre 1980 e 22009.
Tabela 11 – Empreendimentos Conndominiais aprovados
CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS
Condomíniio Jardim Alvvorada
Condomíniio Residencial Márcio Sooufen
Redi
Estância Su
uave (Fora da malha urbbana)
Parque do Frei Galvão (Fora da maalha
urbana)
Parque Ressidencial Primavera
Parque Ressidencial Primavera II

DAT
TA DE
APR
ROVAÇÃO
_
2009

NÚMERRO DE
UNIDAD
DES
_
115 / 1228

PADRÃO
P

20/0
05/1980
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1984

170

15/1
12/1999
28/0
07/2004

250
250

Médio/
M
Alto
A
Médio/
M
Alto
A
Alto
A
Alto
A

_
Popular
P
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Residenciaal Chácara do
o Botelho

07/1
11/2001

147

Residenciaal Morada do
o Sol (Fora d a
malha urbaana)
Vila Real

_

57

2003

124

TAL
TOT

1.274

Médio/
M
Alto
A
Popular
P
/
Médio
M
Médio/
M
Alto
A

Fonte: Preffeitura Municcipal de Jahuu, 2010.

CONDOMÍNIOS VERTIC
CAIS
Condomíniio Green Building
Condomíniio Haven Tow
wer
Condomíniio Alvorada
Condomíniio Domus
Condomíniio Santa Môn
nica
Condomíniio Ouro Verd
de
Condomíniio Paissandu
Condomíniio Lyon
Condomíniio Riviera D’Treviso
Condomíniio Vale do Jaú
Condomíniio Vale Imperial
Condomíniio Terra Roxa
a
Condomíniio Vilaggio

DATA DE
VAÇÃO
APROV
2008
2008
2001
2002
1995
1991
1996
1997
1996
TOTAL

NÚMERO
N
DEE
UNIDADES
U
64
54
54
15
24
12
12
60
60
64
50
100
569

PA
ADRÃO
Médio/A
Alto
Alto
Alto
Médio/A
Alto
Médio
Médio
Popular//Médio
Médio
Alto
Médio/A
Alto
Médio/A
Alto
Popular//Médio
Médio

Fonte: Preffeitura Municcipal de Jahuu, 2010.

Seggundo inform
mações da Seecretaria Mu
unicipal de Habitação,
H
fooram implanttados em
Jahu cerca de 22 condomínios horrizontais e verticais desd
de a década de 1980, ne
em todos
c
s horizontaiss, 2 foram aprovados
aprovados ou regularizzados (Tabella 11). Dos condomínios
(
de 2003 unidadess residenciais), 1 na déécada de 19
990 (250
na décadaa de 1980 (total
unidades) e 4 na década de 20000 (764 unid
dades). Dos condomínioos verticais, 5 foram
d
de 22000 (187 unidades).
aprovados na década de 1990 (1158 unidades) e 4 na década
a datas de aaprovação, se
em aprovaçã
ão ou em aprrovação. Percebe-se,
Constam ainda 6 sem as
q a décad
da de 1990 concentrou a aprovaçã
ão de condoomínios vertticais e a
portanto, que
década de 2000 de con
ndomínios hoorizontais e verticais. No
ota-se, além disso, que se
egundo a
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contabilização dos dados existenntes (já que
e não foram
m apresentaddos os núm
meros de
unidades de
d todos os empreendim
e
entos), do to
otal de 1.444
4 unidades coondominiaiss verticais
ou horizontais aprovad
das no municcípio desde a década de 1980, apenaas 243 (16,8%
%) são de
pular, 268 (1
18,5%) são dde padrão po
opular/médio e médio, e 933 (64,6%
%) são de
padrão pop
padrão méédio/alto e alto.
a
O que se tem desste tipo de empreendim
mento é um número
reduzido taanto para as classes B e C, como parra D e E, e um número m
muito superior para a
classe A. Verifica-se,
V
portanto,
p
um
ma tendência em Jahu de que, tannto as classe
es menos
favorecidass como a classe
c
médiaa, dependem
m das moda
alidades ofeerecidas pelo
o padrão
tradicional da residênccia unifamiliaar no lote. Issso explica, de
d certa form
ma, a predominância
mposição dee renda apre
esentada,
do loteamento como modalidade produzida, dada a com
p
teem renda infe
erior a 3 salá
ários mínimoos (Tabela 12
2).
onde mais de 44% da população
ntre populaçção, faixas de
e renda e em
mpreendimeentos produzzidos
Tabela 12 – Relação en
Ano

População
o

Faixa Saalarial

Rendimento
Mensal
M
(%)

Loteamen tos
Aprovadoss

1950
1960
1970
1980

73.727

-

2
-

1990

91.889

56
6,66
20
0,79
14
4,6
7,,85

2
2
1
1

72
36
60
250

2000

111.921

0 – 3 SM
M
3 – 5 SM
M
5 – 10 S M
Acima dde 10
SM
0 - 3 SM
M
3 - 5 SM
M
5 - 10 SM
M
Acima dde 10
SM
0 - 3 SM
M
3 - 5 SM
M
5 - 10 SM
M
Acima dde 10
SM

Unida
ades
Condominiais
Aprovvadas
203
-

44
4,05
23
3,88
21,17
10
0,9

1
3
2

128
286
304

Fonte: Prefeeitura Municip
pal de Jahu, 20010.

1.2.2. Pesq
quisa com oss corretores e empreend
dedores imob
biliários
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A pesquisa
p
com
m alguns proomotores imobiliários em
m Jahu contoou com a disstribuição
de questio
onários especcíficos para representan
ntes destes setores
s
de fforma que pudessem
p
responder algumas questões objettivas sobre a dinâmica im
mobiliária em
m Jahu. As perguntas
p
constantess destes quesstionários fo ram:
1. Qu
uestionário aos corretorees de imóveiss.
1.1. Qu
ual o principa
al tipo de imóóvel procuraado?
1.2. Qu
ual o tipo de imóvel mais alugado?
1.3. Qu
ual o tipo de imóvel mais vendido?
1.4. Qu
uais as faixas de preço doos imóveis de
estinados à habitação
h
maais procurados de:
a. Casa
C
01 dorm
mitório
b. Casa
C
02 dorm
mitórios
c. Casa
C
03 dorm
mitórios
d. Casa
C
acima de
d 03 dormittórios
f. Apartamento
A
o 01 dormitóório
g. Apartamento
A
o 02 dormitóórios
h. Apartamento
A
o 03 dormitóórios
i. Apartamento
A
o acima de 033 dormitório
os
1.5. Qu
ual a região da
d cidade maais procuradaa?
1.6. Qu
ual o perfil de
e renda dos llocatários e compradores de imóveiss?
a. Casa
C
01 dorm
mitório
b. Casa
C
02 dorm
mitórios
c. Casa
C
03 dorm
mitórios
d. Casa
C
acima de
d 03 dormittórios
f. Apartamento
A
o 01 dormitóório
g. Apartamento
A
o 02 dormitóórios
h. Apartamento
A
o 03 dormitóórios
i. Apartamento
A
o acima de 033 dormitório
os
1.7. Qual o número de imóveis habbitacionais offerecidos noss últimos 30 dias?
a. aluguel
a
b. compra
c
1.8. Qual a media de prrocura por im
móveis habittacionais noss últimos 30 ddias?
a
a. aluguel
b. compra
c
1.9. Qual o numero de contratos asssinados de imóveis
i
habitacionais noos últimos 30
0 dias?
a. aluguel
a
b. compra
c
1.10.Qual o tempo de duração
d
méddio dos contrratos de loca
ação de habittação? Em meses.
m
1.11. Qual a principal ra
azão de desiistência dos locatários?
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1.12. Quem
m são os prin
ncipais proprrietários de im
móveis de lo
ocação e de vvenda?
1.13. Quem
m são os prop
prietários quue concentraam muitos im
móveis?
2. Qu
uestionário fo
ornecido aoss empreende
edores (incorrporadores, construtoress, etc)
2.1. Qu
ual tem sido o maior poteencial de investimento im
mobiliário em
m Jahu?
2.2. Qu
uais as dificu
uldades par a o lançamento de em
mpreendimenntos imobiliários em
Jah
hu?
2.3. O município
m
offerece entravves para o in
nvestimento em lançameentos imobiliiários? Se
sim
m, quais?
2.4. Os lançamento
os imobiliárioos visam um público de qual
q perfil ecconômico, em
m termos
de faixa salarial?
p
por unidades
u
lannçadas pode ser classifica
ada como: baaixa, regular, alta?
2.5. A procura
2.6. Qu
ual o tipo de empreendim
mento com maior
m
potenccial de vendaa?
mento
a. Loteam
b. Condomínio horizoontal
c. Condomínio Vertic al
d. Outro. Qual?
2.7. Como o setor empreendeddor vê a atu
ual conjuntura dos crédiitos financeiros, e de
que maneira elles podem seer utilizados em Jahu?
uestionário para
p
as Assocciações Assistencialistas
3. Qu
3.1. A entidade po
ossui imóveiis alugados ou cedidos a outras ppessoas para
a fim de
mo
oradia? Se sim, quaiss? (identificação por endereço). Há perspectiva de
am
mpliação?
3.2. Qu
ual o volume de procura dde moradia por famílias carentes?
3.3. Se a entidade aluga
a
imóve is a outras pessoas,
p
qual o valor do aluguel esta
abelecido
d imóveis?? Existe relaçção com a faiixa salarial daa família residente?
para cada um dos
uais os critériios de atend imento a esttas famílias, quando se reefere a prob
blemas de
3.4. Qu
mo
oradia?
3.5. De que maneira esse ateendimento é feito? Exisste algum ccadastro, ou lista de
pera?
esp
3.6. Exiiste algum prrograma em conjunto co
om a Prefeitu
ura Municipaal de Jahu, ou mesmo
bonificação, de
estas moradiias? (isenção
o de IPTU, inccentivo finannceiro, custeio, etc)
3.7. Como a entidad
de procede nno caso de in
nadimplência
a por parte ddos moradorres?
3.8. Com que recursos a entida de mantém estes imóveis?
ual a despesa
a mensal e annual para cara um destess imóveis?
3.9. Qu
3.10. Quais
Q
as outras atividadess assistencialistas oferecidas pela enttidade?
As respostaas estão siste
ematizadas nnos quadros a seguir:
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de compra, venda e lo
ocação (imobiliárias).
Taabela 13 – Pesquisa ccom o setor imobiliáriio. Sistematização das respostas do setor d
Peerguntas

01
Imobiliária 0

Imobiliária 02

3
Imobiliária 03

Q
Qual o principal tipo d
de imóvel procurado??
Q
Qual o tipo de imóvel mais alugado?

Casa
Casa

Casa
Casa

Casa
Casa

Q
Qual o tipo de imóvel mais vendido?

Não Respon
ndeu

Casa

Casa

Q
Quais as faixas de preço dos imóveis destin
nados
à habitação mais proccurados de:
Casa 0
01 dormitório

R$ 350,00

R$ 400,00

R$ 350,00

R$ 500,00
R$ 750,00

R$ 500,00
R$ 600,00

R$ 550,00
R$ 700,00

R$ 1000,00
R$ 350,00
R$ 800,00
R$ 950,00
R$ 1800,00

Acima de R$ 750,00
R$ 300,00
R$ 400,00
R$ 600,00
R$ 700,00

R$ 850,00
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 650,00
Não Respondeeu

Centro, Jd. A
América

Região próxim
ma ao Centro

Jd. América, Jd
d. Itamaraty, Jd.
Santa Rosa, Jd
d. Doutor Luciano,
Jd. Nova Jau, Vila
V Netinho Prado,
Vila Sampaio

R$ 1000,00
R$ 1500,00
R$ 2200,00
R$ 3500,00
R$ 1000,00
R$ 1500,00

R$ 600,00
R$ 1000,00
R$ 1500,00
00,00
Acima de 200
R$ 500,00
R$ 600,00

R$ 350,00 (cad
da membro do casal)
R$ 550,00 (cad
da membro do casal)
R$ 700,00 (cad
da membro do casal)
R$ 850,00 (cad
da membro do casal)
R$ 300,00 (cad
da membro do casal)
R$ 450,00 (cad
da membro do casal)

Casa 0
02 dormitórios
Casa 0
03 dormitórios
Casa aacima de 03 dormitórrios
Apartaamento 01 dormitóriio
Apartaamento 02 dormitóriio
Apartaamento 03 dormitóriio
Apartaamento acima de 03
dormittórios
Q
Qual a região da cidad
de mais procurada?

Q
Qual o perfil de renda dos locatários e
co
ompradores de imóvveis?
Casa 01
1 dormitório
Casa 02
2 dormitórios
Casa 03
3 dormitórios
Casa accima de 03 dormitóriios
Apartaamento 01 dormitório
o
Apartaamento 02 dormitório
o
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Apartaamento 03 dormitório
o
Apartaamento acima de 03
dormittórios
Q
Qual o número de imó
óveis habitacionais
offerecidos nos últimos 30 dias?
Alugueel
Comprra
Q
Qual a media de procu
ura por imóveis
haabitacionais nos últim
mos 30 dias?
Alugueel
Comprra
Q
Qual o numero de con
ntratos assinados de
im
móveis habitacionais nos últimos 30 dias??
Alugueel
Comprra
Q
Qual o tempo de duraação médio dos contrratos
dee locação de habitaçãão? Em meses.
Q
Qual a principal razão de desistência dos
lo
ocatários?
Q
Quem são os principaiis proprietários de
im
móveis de locação e d
de venda?
Q
Quem são os proprietários que concentram
m
m
muitos imóveis?

R$ 2200,00
R$ 3500,00

R$ 800,00
R$ 1200,00

R$ 650,00 (cad
da membro do casal)
Não Respondeeu

Não respond
deu
Não respond
deu

5
4

Não Respondeeu
Não respondeeu

25
Não respond
deu

60
40

Não Respondeeu
20 por dia

10
Não respond
deu
30 meses

3
3
36 meses

2 por semana
4 por semana
30 meses

Apresentar ffiadores

Acesso à casa
a própria

Não respond
deu

Médicos, empresários, etc.

Não respond
deu

Médicos, empresários, etc.

Infiltração nass paredes, falta de
manutenção do s proprietários
Dono de quitaanda, empresários,
médicos, emp
presários, advogados
Advogados, médicos,
m
empresários
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Tabela 14 – Pesquisaa com o setor imob
biliário. Sistematizaçção das respostas d
do setor de incorporação e construção
o (empreendedoress).
Peerguntas
Q
Qual tem sido o maior potencial
dee investimento imob
biliário em
Jaahu?

Empree
endedor 01

Empreeendedor 02

Emp
preendedor 03

Acreditto que Jaú
possui um grande
potenccial
para
investim
mentos
imobiliários
direcionados
a
todas as classes
sociais..
Isto
porquee se verifica
um graande déficit
habitaccional
na
cidade.. As pessoas
de meenor renda
não
encontram
oferta de terrenos,
ou casaas, a preços
populares, e os
cidadão
os
com
maior
poder
aquisitivo se vêm
obrigad
dos a pagar
muito caro
c
por um
terreno
o,
em
virtudee da oferta
ser meenor que a
procuraa. Há muita
especu
ulação
imobiliária,
em
conseq
qüência

Os investimentos
têm
focado
públiccos de baixa
rendaa (conjuntos
habitaacionais) com
rendim
mentos
a
partir
de
3
salário
os, ou seja,
não aatinge os que
realm
mente
necesssitam e não
são interessantes
para aqueles com
rendaa maior, pois
são
projetos
toscoss com baixo
padrãão
construtivo.
Para p
população de
classee média, há
diverssos
loteam
mentos com
lotes de aprox.
250 a 300 metros
quadrrados
e
condo
omínios
“fechaados”,
por
ex. Jaardim Juliana,
Vila R
Real, Chácara

Projeeto Minha Casa, Investimentos vo A aquisição da
Min
nha Vida
para
casa própria é a
inte
eresse social princiipal causa

Empreendedor 04 Emprreendedor 05

Emp
preendedo Empreendedor
-

Casas
,
apartame
ento
, terreno
os ,
fazendas
,
hotéis tudo
t
de
aco
ordo
com
o
crescimen
nto
de
uma
u
cidade
de
mais
de
145.000
habitante
es
em
plleno
desenvolvvim
ento.
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Q
Quais as dificuldadees para o
laançamento
de
em
mpreendimentos im
mobiliários
em
m Jahu?

disso, o preço por
metro quadrado
de Jah
hu é muito
mais
alto,
se
comparado ao de
cidadess do mesmo
porte e padrão.

Primaavera,
Flamb
bouyant, etc.

A
maior
dificuld
dade
tem
sido a morosidade
dministração
do Ad
Municipal
em
aprovar as leis
necessárias para o
mento
de
lançam
novos
projetos
na
imobiliários
cidade..

A
maior
dificuldade estava
focada no próprio
plano diretor/2006
que
privilegiava
de
reservva
mercaado.
Para uma faixa
salariaal
menor,
existee uma grande
demanda.
Para
uma faixa salarial
maiorr, penso que
a disponibilidade
de árrea em locais
mais nobres seja
uma dificuldade,
uma vez que a
está
cidadee
circun
ndada
por
loteam
mentos para
classees
menos
favoreecidas.
O fattor preço do

Escassez de áreas
com zoneamento
que
permitam
lotess populares

o
há
Não
dificuldades

É a existência
e
de
um plano
p
diretor
absurrdo
que
conceentrou
as
áreas nas mãos de
os e dessa
pouco
formaa o custo do
m²
subiu
assustadoramente
.

Alteração e
apro
ovação
Plano
do
Diretor para
liberração de
nosssa área,
paraa que
posssamos
iniciaar
o
emp
preendi
men
nto.

as
São
burocraciias
normais
,
como
b ,
graphoab
fórum
,
cartórios
,
prefeituraa ,
etc em caso
c
de
ntos
loteamen
, nos ou
utros
casos
a
burocraciia e
mais bran
nda
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o quadrado
metro
na cid
dade de Jaú é
muito
o superior ao
praticcado
em
cidadees vizinhas,
fazend
do com que
as veendas sejam
lentass, e o retorno
dos investimentos
m a longo
sejam
prazo.
O município oferecee entraves
paara o investimeento em
laançamentos imobiliiários? Se
siim, quais?

Creio que
q o maior
entravee
atualm
mente seja o
atual
plano
diretorr, que tem
sido
oportunamente
revisad
do. Há que
se
dar
a
oportunidade
a
todos
os
empreeendedores
de laançar seus
projeto
os,
logicam
mente,
quando
o atendidos
os
requisitos
legais, ambientais,
e urban
nísticos.

Como
o
dito
anteriiormente, a
questão da reserva
de
mercado
previssta no Plano
Direto
or de 2006
era
o
maior
entravve. E, podese cittar a falta de
conco
orrência que
encarece
o
produ
uto (lotes).
Outro
os entraves
relacio
onam-se com
a
infraetrutura,
abasteecimento de
água,
principalmente,
onde atualmente
o siistema está

Sim,
o
Plano
Direttor,
que
restrringe
no
zoneeamento
o
lançaamento
de
novo
os
loteaamentos,
resultando
em
“pou
ucas
áreas”
dispo
oníveis para
implementação de
novo
os lotes. Como
conssequencia
temo
os
no
mun
nicípio de Jahu
valores de lotes
pratiicados acima
da
média
de
preçços praticados
em
outros

o único entrave
que
e encontrei
é a falta de
águ
ua ,fato que
a meu
m ver deve
ser
solu
ucionado
atra
avés
da
con
ncessionária
que
e abastece o
município.

De accordo com a
respo
osta anterior
o atual
a
plano
imped
de e dificulta
tais lançamentos
imobiiliários.

Nossso
emp
preendi
men
nto
compreende
todaas
as
faixaas, visto
ser
uma
áreaa para
consstrução
de
casas,
cond
domínio
s, comercial
e ind
dustrial.

Em
uma
u
cidade
de
mais
de
100.000
habitante
es ,
os entraaves
vão
se
desaparecen
do
naturalment
e , no no
osso
caso a maior
m
dificuldad
de e
a ausência
dos nossos
parlamen
ntar
es .
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O
Os lançamentos im
mobiliários
viisam um público de qual perfil
ecconômico, em termo
os de faixa
saalarial?

Acima
de
05
(cinco)
salários
mínimo
os.

A procura por unidades
laançadas pode ser cclassificada
co
omo:
a. Baixa
b. Reegular

c. Alta
Obs: A procura é
alta,
e
por
consegguinte
os
preços
também

careceendo
de
investtimentos
para atender as
demandas,
ou
seja,
torna-se
necesssário
um
empreeendedor
“colab
borar” com
ampliações
em
redes em área fora
do
empreeedimento
para vviabiliza-lo.

mun
nicípios.

Conju
untos
habitaacionais
a
partir
de
3
salário
os, pois a
parcela não pode
uperior a 30%
ser su
do rendimento. Os
de saalário menor
não
são
contemplados; e,
os de salário maior
não têêm subsídio.

Classse Média

cc.

Alta

c.

Alta

de 1 a 6 salários mNa minha
m
opinião
as faiixas de três e
até cinco
c
salários
mínim
mos são as
classees
que
deverriam ser mais
atingiidas
pelos
financciamentos.

c.

Alta

c
c.

Alta

-

-

Desde
1.300,00
renda
a o
familiar ate
mais
alto
ninel

c.

Alt
a
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c. Altta
Obs:

Q
Qual o tipo de empreeendimento
co
om maior potencial d
de venda?
e. Lotteamento
f. Co
ondomínio
ho
orizontal
g. Co
ondomínio
Veertical
h. Ou
utro.
Qu
ual?______
____________
_____

Co
omo o setor empreeendedor vê
a atual conjuntura do
os créditos
financeiros, e de que maneira
elles podem ser utilizados em
Jaahu?

são altos, o que
por muitas
m
vezes
frustra
o
compraador.
a. Loteame
nto

b
b.

d
d.

Há qu
ue se fazer
parte dos
d projetos
sociais do Governo
Federal
de
fomentto
à
aquisição da casa
própriaa, como o
“Projetto
Minha
Casa Minha
M
Vida”.
Mas para
p
isso, a
municipalidade
deve cumprir as
exigênccias e os
prazos
estabelecidos. É

Condomí
nio
horizont
al
Outro.
Qual?
Conjunto
s
habitacio
nais de
Interesse
social

Existee
uma
demanda
muito
grand
de
para
projettos sociais,
por ex. Minha
Casa Minha Vida,
por outro lado,
como o valor de
mercaado
imobiliário
na
cidadee de Jaú é
alto,
muitos
imóveeis
disponíveis
não
enquaadraram no

a.
b.

Loteame
nto
Condomí
nio
horizont
al

Nuncca
houve
tanto
o crédito na
histó
ória do país,
inclu
usive
com
subssídios. Para o
mun
nicípio de Jahu
apro
oveitar
essa
oporrtunidade
deveerá promover
a aalteração do
Plano
Diretor
rapid
damente,
visan
ndo
prop
porcionar
aberrtura de novos

d.

Outr
o.
Qual
?
Núcle
o
habit
acion
al de
inter
esse
social

Vejo de forma
muito
possitiva,acho
que
e pode ser
usa
ado recurso
do PAC para a
macro
dre
enagem
e
recurso
do
FGT
TS para o
fina
anciamento
dass moradias,
em especial as
de tres a seis
salá
ários

a
a.

Loteame
nto

-

a.Loteam
ment
o
b.Condom
mini
o horizon
ntal
c.Condom
mini
o vertical
Obs:O
campo está
para
p
bom
todos

Acho
que
os
financciamentos
pela Caixa Federal
deverriam ser mais
utilizaados.

-

Vejo
no
plano miinha
casa miinha
vida , uma
u
família , com
c
poder
aquisitivo
o
um
po
ouco
menor , mas
que tem seu
nome lim
mpo ,
podendo
fazer
um
financiam
ment
o de uma
u
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uma
excelente
oportunidade para
proporrcionar ao
cidadão
o
menos
abastad
do,
reais
condiçõ
ões
de
compraar de sua
moradiia,
diminuindo assim
o
déficit
habitaccional
e
conseq
quentement
e a especulação
imobiliária.

prograama; há no
municcípio grandes
vazioss
urbanos
que
estão
superrvalorizados,
mesm
mo havendo
demanda
estes
ficam a parte.
Os créditos para
rendaas maiores,
não
são
subsid
diados e os
juros
pouco
intereessantes,
logo, o mercado
fica
estagnado.
Logo o crédito
imobiliário,
embo
ora apresente
vantagens
em
relaçãão ao aluguel,
não
atinge
efetivvamente
a
popullação que o
necesssita e nem
ao m
menos serve
como instrumento
para
sanar
probleemas
urban
nísticos como
é o caaso dos vazios
urban
nos.

loteaamentos, a fim
de que sejam
incorporadas
novaas habitações
paraa diminuir o
déficcit
habitacional
da
cidad
de.

mín
nimos

casa de ate
80.000,00
0
reais , com
c
facilidade
e de
pagamento
.resumind
do a
família mais
m
pobre
passou a ter
um cre
edito
muito bom.
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A análise sobre
s
esta pe
esquisa devee levar em conta
c
os dois grupos aquui representtados por
que as atiividades de venda e loocação repre
esentadas pelo
p
primeirro grupo, do
o qual 3
imobiliáriass respondera
am o questioonário, são refletidas pe
elas atividadees de incorp
poração e
construção
o representtadas pelo segundo grupo, do
o qual sette empreen
ndedores
responderaam. A dispo
osição acimaa organizadaa, incluindo primeirameente as resp
postas do
grupo de corretores e posteriorm
mente dos empreended
e
dores foi prroposital parra tentar
a
resspostas preesentes no segundo quadro, aoos question
namentos
mostrar algumas
apresentad
dos no primeiro. Algumaas conclusõe
es da análise
e destes doiis grupos po
odem ser
assim sinteetizadas:
1 – O imóvel re
esidencial tippo casa é o mais
m procurad
do, mais aluggado e mais vendido.
A procura é maior porr casas de 2 a 3 dormitórios com garagem em bairros próxximos ao
o centro. Na área centraal a procura é menor poois não possu
ui muitos
centro ou distantes do
imóveis de 2 a 3 dormittórios com ppreço acessívvel.
o dados daas imobiliárias, o valor do aluguel do imóvel de
d 2 a 3
2 – Segundo os
dormitório
os varia de R$
$ 500 a R$ 7750. Segundo
o uma imobiiliária o preçço do imóvell de 2 a 3
dormitório
os, em área
as de loteaamentos mais
m
populares, varia de R$100.0
000,00 a
R$150.000,00. Como cerca de 444% da popu
ulação receb
be até 3 sa lários mínim
mos (vide
e alugar ou
u comprar im
móveis varia de 2 a 5
Tabela 12) e a faixa salarial dos intteressados em
q parece, aabaixo de 2 salários mín
nimos é difíccil que haja qualquer
salários míínimos, ao que
possibilidad
de de comprra de imóvel pela famíliaa, sem haver aportes de ssubsídios ou
u taxas de
juros mais baixas. Con
nsiderando, nno entanto, que o alugu
uel em torn o de R$ 500
0 deveria
der ao comp
prometimennto de rendaa de 17 a 20%,
2
somentte as faixas salariais
correspond
acima de 6 salários mínimos
m
podeeriam, em tese, ser incluídas nos ccontratos de
e aluguel.
Isso sugerre, portanto
o, que um
ma demandaa reprimida
a pode esttar sendo atendida
alternativamente pela
a locação o u compra de
d imóveis irregulares.. Tal fato pode
p
ser
entendido por informação dada peela Secretariaa de Planejamento e Obrras, onde oss mesmos
m que há um
ma grande q uantidade de
d processos encaminhaddos a esta secretaria
s
informaram
solicitando
o o desmemb
bramento dee lotes de 10 x 25 m, em 2 lotes de 5 x 25m. Med
didas que
atendem ao padrão do
o lote mínimoo destinado a habitação de interessee social (125 m2, com
nte, no mínimo, de acorrdo com a Le
ei Federal 6.766/79), maas que não atende o
5m de fren
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definido peela lei de parrcelamento ddo solo de Jaahu aprovada
a em 2007, oonde o lote mínimo
m
é
de 7 x 20 (1
140 m2).
3 – Os dados expressam
e
um
ma procura muito maior que a ofertta. Alguns co
orretores
apresentarram o númerro de pessoaas que são attendidas porr mês. O corrretor 2 apre
esentou o
número dee 60 pessoass interessad as em alugaar e 40 em comprar
c
noss últimos 30
0 dias, ao
lado de 5 imóveis dissponíveis paara locação e 4 para venda.
v
Este conseguiu fechar 3
d aluguel e 3 para vennda. Os outros corretorres não respponderam qu
uanto ao
contratos de
número dee imóveis dissponíveis paara locação e venda, ma
as o correto r 1 informou que há
uma médiaa de 25 pesssoas interesssadas em alu
ugar, tendo fechado
f
10 ccontratos de
e locação.
O corretor 3 informou que há umaa média de 20
2 pessoas por
p dia interressadas em comprar
(que perfazz cerca de 400 procuras por mês). Deste
D
montante, são fechhados 4 contratos de
venda sem
manais (que perfaz
p
cerca de 16 por mês)
m e 2 contratos de lo cação semanais (que
perfaz cercca de 8 por mês).
m
A pesqquisa revela que
q há falta de imóveis ppara locação
o e venda
em Jahu. O parecer de todos os coorretores é unânime:
u
a fa
alta de ofertta de imóveiis eleva o
preço e essta elevação
o provoca o baixo movvimento de compra e loocação que inibe os
investidorees em produ
uzir moradiaa para o mercado,
m
formando umaa espécie de círculo
vicioso.
o entre estaas respostas e aquelass dadas pellos empreen
ndedores
4 – A relação
demonstraa uma complementaridadde, já que aq
queles explicitam a ausênncia de produção nos
últimos an
nos, cujo principal entraave é a buro
ocracia e as restrições legais imposstas pelo
Plano Direttor de 2006.. Interessantte notar que
e para estes empreendeddores participantes a
alternativa vislumbrada é a produçção de lotess, principalmente pelo P rograma Minha Casa
mas que se esbarra
e
no im
mpedimentoo colocado pela lei de
Minha Vidaa do Governo Federal, m
parcelamento do solo (aprovado eem 2007), que
q não permite a aberttura de lote
eamentos
Macrozona de
d Consolida
ação Urbanaa – definida no Plano
para além do perímetrro urbano (M
Diretor de 2006) antes de 90% de ssua ocupação (só após a ocupação d e 90% da Macrozona
dação Urban
na é que pod eria ser ocup
pada a Macrozona de Exxpansão Urba
ana).
de Consolid
5 – As informaçções sobre qquem são os empreendedores em Jahhu, a resposta destes
é unânime em dizer qu
ue o Plano D
Diretor de 20
006 e a lei de
e parcelamennto do solo aprovada
a
c
a possibilidadde de realizar loteamen
ntos e condoomínimos ho
orizontais
em 2007 concentrou
na propriedade de poucos investiddores. Esta informação é constatadda pela Secretaria de
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Planejamen
nto e Obras e motivo, innclusive, da contratação para a Reviisão do Plano Diretor
de Jahu. Ao
o que parece
e, portanto, um dos gran
ndes problem
mas de Jahu é a reserva fundiária
nas mãos de
d alguns pro
oprietários, iimpedindo também que os incorporaadores se intteressem
em realizarr empreendimentos viáv eis e voltado
os para as divversas faixass salariais fam
miliares.

moção por en
ntidades nãoo governamentais
1.2.3. Prom

o sugerido iinformaram que não
As 5 entidadess que respoonderam ao questionário
móveis habittacionais atrravés de locação subsidiada. O quesstionário enccontra-se
possuem im
abaixo na Tabela
T
14.c e a relação d estas enconttra-se na Tab
bela 15.
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TTabela 15 – Pesqu
uisa com Entidade
es Assistencialistaas.
P
Perguntas

Entidaade 01

EEntidade 02 Enttidade 03

Entidad
de 04

Entidade 05

A entidade possui im
móveis
alugados ou cedidoss a outras
pessoas para fim de
m
moradia? Se sim, qu
uais?
(identificação por en
ndereço).
H
Há perspectiva de
ampliação?

Não.

N
Não.

Não
o. A entidade não possui
p
Imó
óveis alugados ou cedidos.

A entidaade não
possui imóveis
alugado
os ou
cedidos.

Não
o

Q
Qual o volume de prrocura de
m
moradia por famíliass
caarentes?

Nenhuma.

-

Não
o há procura, pois a
entidade não atende esse
e tipo
necessidade
de n

Nen
nhuma, pois as
crianças chegam até o
abriigo encaminhadas
pelo
o Conselho Tutelar ou
pelo
o Fórum da cidade.

See a entidade aluga imóveis
a outras pessoas, qu
ual o
vaalor do aluguel estaabelecido
para cada um dos im
móveis?
Exxiste relação com a faixa
saalarial da família residente?
Q
Quais os critérios dee
attendimento a estass famílias,
quando se refere a
dia?
problemas de morad

-

-

A entidade não aluga imóveis.
i

Baixo vo
olume, já
que exisste a
necessid
dade de se
atualizar esses
unto as
dados ju
famílias atendidas
pela enttidade.
-

Encaminhamos para
ursos do
os recu
municíípio.

-

Não
o há critérios de ate
endimento O serviçço ofertado
poiss a entidade não re
ealiza esse ocorre através
a
de
tipo
o de assistencialism
mo.
um plan
ntão social,
na qual as famílias
procuram o setor
ma
de form
espontâânea. Sendo
a nossa demanda

Não
o temos imóveis
aluggados

o atendemos esta
Não
dem
manda.
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D
De que maneira essee
attendimento é feito? Existe
algum cadastro, ou llista de
espera?

Não

-

Não
o há atendimento, pois
p a
entidade não realiza esse tipo
de aassistencialismo.

voltada para o
mento das
atendim
famílias a qual
atuamos, estas
sempre são
atendidas no
momento em que
acontecce a busca
pela info
ormação,
não exisstindo
critérioss para o
atendim
mento
referentte a essa
problem
mática
O atend
dimento é
feito atrravés de
entrevissta, na qual
busca-see identificar
o contexxto a qual a
família encontra-se
e
inseridaa, as
condiçõ
ões de
trabalho
o e renda, e
se esta já
j foi
contemplada com a
aquisiçãão de imóvel
a partir de
program
mas
municip
pais, ou
federaiss.
Não é reealizado
nenhum
m cadastro.
Quando
o necessário

Não
o atendemos esta
dem
manda
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Exxiste algum program
ma em
co
onjunto com a Preffeitura
M
Municipal de Jahu, o
ou
m
mesmo bonificação, destas
m
moradias? (isenção d
de IPTU,
in
ncentivo financeiro,, custeio,
ettc)
Como a entidade pro
ocede no
caaso de inadimplênccia por
parte dos moradores?
Com que recursos a entidade
m
mantém estes imóveeis?

-

-

Não
o.

as famílias
procuram pela
secretarria de
habitaçãão.
Não.

-

-

Não
o procede.

Não.

Não
o atendemos esta
dem
manda

-

-

A entidade não manté
ém
óveis alugados.
imó

-

Não
o temos imóveis
aluggados

Q
Qual a despesa men
nsal e
anual para cara um d
destes
im
móveis?
Q
Quais as outras atividades
asssistencialistas oferrecidas
pela entidade?

-

-

Nen
nhuma.

-

Não
o temos imóveis
aluggados

Para as
a necessidades
identificadas através
e
estudo
sócio
de
econôm
mico familiar e
visitas domiciliares,
são
realizados
doaçõees de roupas,
sapato
os e cestas
básicass, de acordo
com disponibilidade
da entiidade.

-

Disttribuição de uniform
me,
matterial escolar, alime
entação,
aco
ompanhamento fam
miliar e
escolar, cursos.

des sócioAtividad
educativvas,
buscand
do o
fortalecimento das
relaçõess familiares.

A
entidade
abriga
provvisoriamente
e
exceepcionalmente
em
regime
ncial
residen
crianças, cujos direitos
básiicos tenham siidos
violaados ou ameaçad
dos,
onde através do trabaalho
educacional e soccial,
criará condições para que
a
possam ter
os abrigados
auto
onomia
de
pensamento, de auto -

Não
o atendemos esta
dem
manda
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reprresentação,
a
capaacidade de decidirrem
conscientemente
seus
s
prios
camin
nhos
próp
quando possível e sua
ntegração familiar
rein
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Tabela 16 – Imóveis Ha
abitacionais destinados à população
o de baixa reenda atravéss de
locação subsidiada.
Entidade

Un
nidades

APAE

0

Associação
o Hosp. Thereza Perlatti de Jaú

0

Associação
o Jauense de
e Educação e Assistência

0

DOLLAR FU
UT SAL

0

Nosso lar Jaú

0

Total

0

Fonte: Levan
ntamento Gru
upo SITU (20099)

1.2.4. Prom
moção públicca da habita ção
A prromoção púb
blica de habbitação em Jahu passou por um perríodo de pro
odução
habitacionaal que não é desprezível,, contribuind
do de alguma
a forma paraa oferecer moradia
m
à população de baixa re
enda que, poor outros me
eios, não con
nseguiria obtter a casa pró
ópria e
o, assim, sua
a fixação no município. Por outro la
ado, pode-see admitir qu
ue esta
permitindo
produção foi inferior ao prováv el déficit que
q
se avolumou nos últimos ano
os. Os
nformações da Secretaria de
empreendiimentos já executados em Jahu, segundo in
Habitação, são os consttantes da Taabela 16 abaiixo14.
O quadro
q
dem
monstra quee foram produzidas um total dee 1.808 unidades
habitacionaais pelo poder público naa década de 1980 e 2.169 unidades nna década de
e 1990
e 4.434 un
nidades na década de 20000 (sendo 4.319
4
unidad
des em loteaamentos e 115 em
condomínios). O total,, portanto, innvestido pela promoção pública de hhabitação em
m Jahu
desde a década de 1980, foi de 8.411 unidades. Se tomarmos o nnúmero do déficit
u calculado pela Fundaação João Pinheiro, dee 6.999 unidades
habitacionaal em Jahu
habitacionaais, concluiremos que sserão necesssários, ainda, cerca de 22.680 unidad
des do
total já investido na década de 2000. Este investimentto será, proovavelmente
e, com
o Estado ou do Governo Federal, através de subssídio ou produção,
alguma parrticipação do
já que as faixas
f
salaria
ais mais com
mprometidass quanto à re
enda familiaar e não atendidas
14

Os dados da tabela 12 e 16 não coinccidem, mas fo
oram os dados fornecidos ppela Secretaria
a de
d Município de
d Jahu.
Habitação do
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pelo mercaado em Jahu
u, que pode chegar até 6 salários míínimos, comppõe mais qu
ue 60%
do déficit. Deve-se resssaltar, por ooutro lado, a ausência de
d produçãoo habitaciona
al pelo
pós 2000, o que podee, inclusive,, ter acentuado a situuação de déficit.
d
Estado ap
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Tabela 17 - Empreeendimentos públiccos em Jahu classsificados por ano de abertura de Processo
P
Administtrativo (PA).
Em
mpreendimento

Área total

Jarrdim Cila de Lucio B
Baulab

66.348,75 m²

Jarrdim Orlando Chesin
ni Ometto
I
Jarrdim Orlando Chesin
ni Ometto
II
Jarrdim Orlando Chesin
ni Ometto
- Jaaú O e Jaú N
Jarrdim Padre Augusto
o Sani

337.5
514,52 m²

739.6
601,94 m²

Jarrdim São José - Jaú G

46.636,68 m²

Jarrdim Olímpia - Jaú F

37..890 m²

Jarrdim Olímpia - Resid
dencial
Lyo
on
Jarrdim Pedro Ometto - Jaú E

133,4
484,34 m²
-

695.5
586,10 m²
376.0
053,82 m²

Jarrdim América - Jaú L

-

Jarrdim Brasília - Jaú H

-

Jarrdim Rosa Branca

-

Jarrdim Novo Horizontte

458.8
807,50 m²

Jarrdim Dona Emília

408.2
231,02 m²

Modalidade do
o
empreendimento
o
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas

Unidades

Dimensão ou áreas das
dades
unid

Agente Promotor
P

Ano PA

2.267

lotes 7x20m

Prefeitu
ura

2000

1025

Prefeitu
ura

1996

484

lotes 7x20m;
145.058,72m²
lotes 7x20m;67,547
7m²

Prefeitu
ura

2000

-

lottes 7x20m; 67818,3
33m²

CDHU
U

-

2398

-

Prefeitu
ura

-

226

lotes 190 a 220 m²
m

CDHU
U

1990

199

lotes 192m²

CDHU
U

386

lote 7x25m; 44,95m
m²

972

lotes 7x20m

Caixa Econômica
Federaal
CDHU
U

1981

-

-

CDHU
U

-

-

-

CDHU
U

-

296

-

Plano Coopeerativo

1980

918

271.702,67m²

1993

1172 - res;
102 -com.

-

Caixa Econômica
Federaal
Caixa Econômica
Federaal

2003

2007
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Jarrdim Jorge Atalla

297.9
903,40 m²

Jarrdim Maria Isabel

-

Condomínio Residenccial
51.561,89 m²
Maarcio Soufen Redi
Fo
onte: Prefeitura Mu
unicipal de Jau, 201
10.

Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas
Loteaamentos de casas
térreas

540

132.805,00m²

-

-

115 - 128

-

Caixa Econômica
Federaal
-

1980

Caixa Econômica
Federaal

2009

-
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1.3. MARCO JURÍDICO--INSTITUCIO
ONAL
1.3.1. Legisslação Federral15
1.3.1.1. Co
onstituição Fe
ederal e Estaatuto da Cidade (Lei 10.2
257/01)

A Constituição
C
Federal de 1988 marcou um novo
o tempo parra a política
a urbana,
trazendo um
u conjunto
o de conce itos inovado
ores e oporrtunos para o desenvo
olvimento
urbano nass várias localidades brasi leiras. A com
meçar pelo artigo 3º do TTítulo I, dos Princípios
P
Fundamenttais, ao inclu
uir como um
m dos objetivvos fundamentais a erraddicação da pobreza
p
e
marginalizaação e a redução das deesigualdades sociais e reg
gionais. Tam
mbém no Títu
ulo II, dos
Direitos e Garantias Fu
undamentaiss está incluíd
do o direito de proprieddade, condicionado o
o dos Direittos Sociais, eestabeleceu que são
atendimento à sua função social. No Capítulo
ação, a saúdee, a moradiaa, o lazer, a segurança,
s
a previdência
a social, a
direitos socciais a educa
proteção à maternida
ade e à infâância e a assistência
a
aos
a desamp arados. Tod
das estas
disposiçõess ampararam aquelas referenciad
das pelos artigos 182 e 183 que
e tratam
diretamentte da Políticca Urbana, r egulamentadas pela Lei 10.257/01, Estatuto da
a Cidade,
que incluiu
u um conjun
nto de instruumentos urb
banísticos de
e aplicabilidaade para pro
omover o
desenvolvimento urban
no e a conquuista dos prin
ncípios e dire
eitos fundam
mentais estab
belecidos
nos primeiros artigos da Constituiçãão Federal.
este novo maarco jurídico federal, a elevação do m
município co
omo ente
Resssalte-se, ne
federativo responsável por sua pol ítica territorrial e pela efe
etiva implem
mentação de projetos
a desenvolvvimento urbaano. As suste
entabilidadees econômica
a, social e
e programaas voltados ao
ambiental destes proggramas é pauuta dos instrumentos no
ormativos, eem especial do plano
diretor, como principal instrumentto da política urbana municipal. O cclaro direcionamento
a políticas econômicas,
e
, sociais e ambientais esstejam assocciadas aos rumos
r
da
para que as
política de desenvolvim
mento urbanno foi um esfforço empreendido pela Constituição
o Federal
nçando, desd
de a promulggação do Esttatuto da Cid
dade, com a instituição dos
d vários
e vem avan
planos direetores locais,, na adoção das políticass específicas de ordenam
mento territo
orial. Esta
relação en
ntre disposiçções estabel ecidas em nível
n
federal e as dispoosições conttidas nos
instrumenttos locais – os planos ddiretores – tem indicad
do potenciallidades para
a efetivar
políticas pú
úblicas de intteresse sociaal, nas quais se inserem as
a políticas dde habitação.
15

Conformee descrito no PLHIS
P
do mun icípio de Amp
paro.
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Os planos direttores munici pais são os meios
m
pelos quais os insttrumentos da política
urbana pod
dem ser aplicados. Alguuns, inclusive
e, são passívveis de leis eespecíficas ou
o algum
tipo de reggulamentaçã
ão posterior.. Configura-sse, com isso, um longo caminho a percorrer
p
até que esstes instrumentos sejam
m efetivamen
nte aplicados, demanda ndo, portan
nto, certa
agilidade nas
n decisões tomadas naa esfera municipal para que estes ppossam ser utilizados
u
como estraatégias de implementaçção das polííticas sociaiss e em espeecial a de habitação.
Neste campo, destacam
m-se alguns instrumento
os cruciais ta
anto para coonstituir uma
a reserva
ou banco de
d imóveis para servireem a novos empreendim
mentos habittacionais, co
omo para
promover a regularizaçção fundiáriaa dos assentaamentos precários. Estess instrumenttos são as
Zonas Espeeciais de Inte
eresse Sociaal, a Concesssão de Direitto Real de U
Uso, o Parce
elamento,
Edificação ou Utilizaçção Compul sórios, a Usucapião
U
de Imóvel U
Urbano (indiividual e
d Superfíciee, o Direito
o de Preem
mpção, entree outros. A Medida
coletivo), o Direito de
a, que é o
Provisória 2.220/2001 também insttituiu a Conccessão Especcial para Finss de Moradia
ndente à Usuucapião, paraa imóveis públicos.
instrumentto correspon
A aplicação
a
de
estes instrum
mentos pode
e garantir co
onquistas im
mportantes no campo
das políticcas sociais, associando--as às políticas territorriais. Para iisso, porém, as leis
urbanísticaas como o plano diretor,, lei de uso e ocupação do solo, lei de parcelam
mento do
solo devem
m adotá-los, definindo reegras precisaas para a sua
a aplicação. Assim, por exemplo,
para o casso das Zona
as Especiais de Interessse Social (ZEIS), é impoortante que estejam
demarcadaas no territórrio municipaal. Esta demaarcação presssupõe uma opção assum
mida pela
municipalid
dade

em

determinarr

alguns

imóveis

dirigidos
d

exxclusivamentte

para

empreendiimentos habitacionais novos ou para a reg
gularização dos assenttamentos
precários, em consonâ
ância à dem
manda e o déficit habitacional deviddamente me
ensurado.
Assim tam
mbém, o parrcelamento e edificação
o compulsórrios, que foorça a utiliza
ação dos
imóveis ociosos e sub-utilizados, d epende do estabelecime
e
ento de critéérios de loca
alização e
es para serem
m empreend idos. A Conccessão de
de padrõess tipológicos de imóveis iinteressante
Direito Reaal de Uso, Concessão
C
dee Uso Especcial para Finss de Moradiia e a Usuca
apião são
instrumenttos jurídicos que podem
m estar assocciados ao instrumento dda ZEIS, conttribuindo
para o proccesso de regularização fuundiária.
Como estratéggia, inclusivve de enfre
entamento dos mecannismos do mercado
especulativvo, tanto as ZEIS como o parcelamen
nto e edificação compulssórios são oportunos
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até como medida de acomodação
a
o do valor dos imóveis demarcados
d
para a prod
dução de
habitação social,
s
contando com fattores depreciativos e mecanismos fisscais de contenção do
aguardo paara valorizações futuras. Neste sentido, se os pla
anos diretorees não avanççarem na
aplicabilidaade destes instrumento s, o plano setorial
s
de habitação
h
deeverá reforççar a sua
regulamentação de forrma a garanttir que estess mecanismo
os tornem-see estratégico
os para a
r
funddiária futuraa, especialmente para oos empreend
dimentos
constituição de uma reserva
habitacionaais de interesse social.

3.1.2. Lei Fed
deral de Parccelamento do Solo Urbano – 6766/779
1.3
A lei
l federal 6766/79
6
insttituiu nacion
nalmente, em
m 1979, as regras geraiis para o
parcelamento do solo urbano nos municíípios brasile
eiros, estabbelecendo, inclusive,
os mínimos para o aten
ndimento pelos municípiios, desconssiderando
parâmetros urbanístico
as diferençças regionaiss, não despreezíveis. Esta lei instituiu uma modallidade imporrtante de
produção de
d moradia, crucial no m
momento em
m que foi pro
omulgada, m
mas já atrasad
da frente
ao explosivvo crescimen
nto populaciional nas cid
dades que já havia iniciaado a partir dos anos
1940. Na maioria dass cidades bbrasileiras e,, principalmente naqueelas pertenccentes às
as, a urbaniização passou bem an
ntes que essta lei federal fosse
regiões metropolitana
da. De fato, o padrão perriférico de crescimento, que
q associouu a produção
o de lotes
promulgad
irregulares e a ocupação indevid a de áreas ambientalm
mente frágeiis à autocon
nstrução,
u efeito perverso confi gurado por grandes manchas urbannas ilegais ao
o lado de
produziu um
ilhas de regularidade. Supõe-se quue a lei 6766
6/79 foi apre
esentada co mo uma ressposta ao
egular de occupação sinttonizado com as caractterísticas de renda e
avanço do padrão irre
q já determinavam a não inclusão
o da maior parte
p
da poppulação brassileira do
emprego que
mercado fo
ormal de mo
oradia ou de programas governamen
g
ntais de provvimento de habitação
h
social. Aind
da assim, a le
ei passou lonnge de prom
mover qualqu
uer aproximaação com a realidade
r
territorial e foi, como outros
o
instruumentos norrmativos insttituídos, ma is um fator favorável
f
à produção
o de irregularidades funddiárias.
Em
mbora esta lei tenha eestabelecido uma série de regras importante
es, antes
negligenciaadas pelo Decreto
D
Lei 54/37, com
mo os procedimentos paara a aprovvação do
parcelamento do solo no municíppio, os proce
edimentos re
egistrários e as garantia
as para a
execução de
d obras mín
nimas, discriiminadas e exigidas
e
na le
ei, ela estabbeleceu parâmetros e
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medidas que não gara
antiram maioor racionalid
dade nos padrões urbannísticos adottados e a
inclusão teerritorial de uma
u
parcela significativaa da população brasileiraa, principalm
mente nas
grandes ciidades. O que
q
se viu, após a suaa promulgaçção e aplicaação nos municípios
m
brasileiros,, foi a con
ntinuação d o processo de irregularidades coonsubstancia
ado pelo
aparecimento de novoss parcelame ntos que, nãão raras veze
es, esbarravaam em algum
m aspecto
do pela lei, impedindo, pportanto, qu
ue o seu processo de im plantação se
eguisse o
estabelecid
curso norm
mal, desencad
deando umaa série de novos processo
os de irregul aridades possteriores.
Deve-se reessaltar que em muitoss municípioss brasileiros a estruturaa administra
ativa das
prefeiturass, ora contrib
buiu para pr omover tais irregularidades, omitinddo-se do pro
ocesso de
licenciamento e fiscalizzação, ora fooi vítima dian
nte da falta de
d uma estruutura capaz de
d conter
os histórico
os processos de irregulaaridades. A morosidade e a ausênccia, durante anos, do
Poder Judiciário nestes processoos de irregularidades acentuaram esta problemática,
ue só recenttemente tem
m sido conto
ornada com o envolvimeento das pro
omotorias
questão qu
de urbanism
mo e meio ambiente nass ocorrênciass relacionada
as ao parcelaamento do solo.
Neste sentido é que muitaas das regrass estabelecid
das pela lei 66766/79 têm
m sido, já
há algum tempo, questtionadas peloos urbanistaas e já é sob a ótica da reegularização fundiária
ornou candennte nos fóruns relacionados à habita ção nos últim
mos anos
– tema, aliáás, que se to
– que gran
nde parte do
os questionaamentos foi contextualizada. Ao elabborarem sua
as leis de
parcelamento do solo específicas, muitos mun
nicípios incorrporaram as regras estab
belecidas
esconsideran
ndo as peculliaridades exxistentes.
pela 6766//79 e as apliicaram, muittas vezes de
Um exemp
plo disto é o parâmetro do lote mín
nimo estabelecido pela l ei e reprodu
uzido por
boa parte dos municíp
pios. O incisoo II do artigo
o 4º estabele
ece que os llotes devem ter área
mento de lote
es menores qquando desttinados à
mínima de 125 m², auttorizando o estabelecim
a ou è edifiicação de conjuntos
c
ha
abitacionais de interessse social.
urbanização específica
c
parâm
metro mínimo para o
Poucos forram os municípios que eestabeleceraam 125 m² como
tamanho de
d lote e rarííssimos foram
m os que inccluíram um tamanho
t
meenor para os casos de
interesse social.
s
O custo do terrenno, excessivo
o principalmente nas reggiões metropolitanas
eleva a neccessidade de
e promover aadensamenttos compatívveis, associanndo custo do
o terreno
à capacidade de pagam
mento da poopulação de menor rend
da. A vinculaação do tam
manho de
adrões de occupação tam
mbém determ
mina esta coompatibilidad
de, tendo
lote a deteerminados pa
sido desconsiderada po
or vários muunicípios. O formato
f
normativo que ttem sido encontrado
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nos últimos anos é a in
nstituição dee leis específficas de interresse social e mais recen
ntemente
ainda, a instituição das
d zonas eespeciais de interesse social,
s
instruumento pre
evisto no
p alguns municípios.
Estatuto daa Cidade, inccipientementte aplicado por
Em
m 1999, a lei 6766 sofreuu algumas alterações
a
co
om a promuulgação da le
ei federal
9785/99. Aspectos
A
pe
ertinentes aaos preceito
os constituccionais, com
mo a vincullação de
determinad
dos parâmettros a índicess dispostos no
n plano dire
etor foram inncorporadoss (como a
vinculação entre o tota
al de áreas ppúblicas a serrem destinad
das e a densiidade prevista para o
empreendiimento). Asssim também
m aspectos re
eferentes à regularizaçãão de parcelamentos
foram com
mplementado
os, inclusivee de caráter registrário. Do ponto de vista urb
banístico,
destacam-sse o parágrafo único do artigo 43 no
o tocante à exigência
e
da destinação das
d áreas
públicas dispostas no artigo
a
4º, poodendo, nos casso de re
egularização,, ser substitu
uídas por
u área equiva
alente, no doobro da dife
erença entre o total exig ido e o efetiivamente
pecúnia ou
destinado e o artigo 53
3-A que conssiderou de in
nteresse público os parceelamentos viinculados
a planos ou programass habitacion ais de iniciativa das Prefeituras Mu nicipais e do
o Distrito
Federal, ou
o ainda, entidades auutorizadas por
p lei, em especial aas regulariza
ações de
parcelamento e assentamentos. D
Do ponto de
e vista registrário, destaaca-se a incclusão do
o 26, que atrribuiu, nos parcelamento
p
os popularess, à Cessão de Posse
parágrafo 3º do artigo
ura pública,, admitindo-o como
com Emisssão Provisória na Possse o caráter de escritu
instrumentto passível de realização de registro do
d parcelamento.
Desde 2000, esstá em discuussão na Câmara dos De
eputados, o PL 3.057, co
onhecido
d responsaabilidade terrritorial que,, se aprovaddo, substitu
uirá a Lei
como projeto de lei da
E discussão
o já há setee anos no Congresso
C
Na
acional, estee PL modificcará com
6766/79. Em
radicalidad
de muitos dos
d
disposittivos vigente
es pela legislação atuaal, mas seu
u caráter
polêmico tem dificultado a suua aprovaçãão. Deve-se
e ressaltar que as mudanças
m
onais e o impulso promoovido pela promulgação
p
constitucio
da lei 10.2557/01 colocaram em
outro patamar a discusssão sobre o parcelamen
nto do solo para fins urbaanos e integrram, com
p
poor este PL, principalment
p
te no que see refere à co
oncepção
força, os dispositivos propostos
p
dos municípios, paara aqueles que
q tenham plano diretoor e uma estrrutura de
da gestão plena
gestão con
ndizente com
m as exigênccias licenciadoras e a in
nclusão de cconceitos e capítulos
referentes à regularização fundiáária, para a qual foram
m designadaas três categorias: a
regularizaçção fundiária
a sustentávvel, a regulaarização fun
ndiária de iinteresse so
ocial e a
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regularizaçção fundiáriia de interresse especcífico. A esste respeitoo, cabe destacar a
como é o caso da
consolidaçãão da quesstão até meesmo em normativas
n
ambientais,
a
Resolução CONAMA 46
69/2006 quee dispôs sobrre os casos excepcionais,, de utilidade
e pública,
s
ou baixo impactto ambientaal, para a intervenção ou a supre
essão de
interesse social
vegetação em Áreas de Proteçãão Permanentes (APPs), em respoosta aos tra
adicionais
d Código FFlorestal (Lei Federal
problemas provocadoss pela aplic ação das disposições do
e APPs urba
anas.
4771/65) em
A assunção
a
da
a realidade territorial nas
n disposiçõ
ões a serem
m aplicadas por esta
futura lei é um aspecto
o que merecce ser observvado, mas encontrará d ificuldades diante
d
do
caráter não
o aplicativo de muitos pplanos direto
ores e da aussência de meecanismos lo
ocais que
referendem
m ou implem
mentem as diisposições de
e regularizaçção fundiáriaa, sem falar que,
q mais
uma vez, a morosidade
e provocada pela polêmica instaurad
da no seu prrocesso de discussão,
d
colocá-la-á novamente
e com atrasso frente a dinâmica urbanizadoraa que passa por um
m
de
e explosão rrecente, estta provocada
a por uma onda expan
nsiva das
segundo momento
atividades do mercado imobiliário.

3 1.3. Legislação federa l de promoçção habitacio
onal
1. 3.
Outra gama de
e normativass diz respeito aos aspecttos de prom
moção dos prrogramas
mpo teve siggnificativas co
ontribuiçõess recentes, pprincipalmente com a
habitacionaais. Este cam
promulgaçãão da Lei Federal 11.1244/2005 que instituiu o Siistema Nacioonal de Habitação de
Interesse Social
S
e o Fundo Nacionaal de Habitaçção de Interesse Social. Esta lei é de
ecorrente
da Política Nacional de Habitaçãoo, publicada em novemb
bro de 20044 pelo Ministério das
u
série dee princípios, objetivos ge
erais e diretrrizes voltado
os para a
Cidades, que definiu uma
ão de interresse social. A lei é estratégica aoo compor o sistema
promoção da habitaçã
oborando os princípios ddo pacto fe
ederativo,
integrado das três esfferas de govverno, corro
os logo no artigo 4º da lei: “co
ompatibilidade e integgração das políticas
explicitado
habitacionaal federal, estadual,
e
doo Distrito Fe
ederal e mu
unicipal, bem
m como dass demais
políticas seetoriais de de
esenvolvime nto urbano, ambientais e de inclusãoo social.”
O Sistema
S
Naciional de Habbitação de In
nteresse Sociial gerirá reccursos do FA
AT (Fundo
de Amparo
o ao Trabalh
hador), o FG TS (Fundo de
d Garantia por Tempo de Serviço), o FNHIS
(Fundo Naacional de Habitação
H
dee Interesse Social) e ou
utros fundoss ou programas que
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vierem a seer criados. Ressalte-se
R
q ue o FGTS não
n foi incluído no rol doos recursos do
d FNHIS,
este compo
osto por reccursos do FA
AS (Fundo de
e Apoio ao Desenvolvime
D
ento Social),, dotação
do Orçameento Geral da União, reccursos prove
enientes de empréstimos
e
s externos e internos
para progrramas de ha
abitação; co ntribuições de pessoas físicas ou juurídicas, enttidades e
organismoss de coop
peração naccionais ou internacion
nais; receitaas operacio
onais ou
patrimoniaais realizadass com recurssos do FNHISS, outros fun
ndos, recursoos ou progra
amas que
vierem a seer a ser inco
orporados aoo FNHIS. Os recursos do FNHIS serãoo aplicados de
d forma
descentraliizada por inttermédio doos Estados, Distrito
D
Fede
eral e municíípios. Neste aspecto,
cabe ressaltar que a le
ei exige que cada um do
os entes desstas três esfferas constitua fundo
ntária própriia, destinado
o a impleme
entar a Políttica de Habitação de
com dotaçção orçamen
Interesse Social;
S
constiitua conselh o que conte
emple a partticipação de entidades públicas
p
e
privadas, bem
b
como de
d segmentoos da socied
dade ligados á área de hhabitação; apresente
a
plano habittacional de interesse soccial, considerrando especiificidades doo local e da demanda;
d
firme Term
mo de Adesão
o ao FNHIS, eentre outras condições.
A leei reforça o papel
p
dos coonselhos estaaduais e mun
nicipais. Os eestados que aderirem
ao Sistemaa deverão atu
uar como artticuladores das
d ações do
o setor habitaacional no âmbito do
seu territórrio, promove
endo a integ ração dos planos habitaccionais dos m
municípios ao
os planos
de desenvolvimento regional,coorrdenando attuações integradas que exijam intervenções
a
aos
intermuniccipais, em esspecial nas ááreas complementares à habitação,, e dando apoio
municípioss para a imp
plantação doos seus proggramas habittacionais e ddas suas políticas de
subsídios. O papel dos conselhos m
municipais se
erá o de fixa
ar critérios ppara a priorizzação das
linhas de ação, alocação de recuursos e atendimento dos beneficiáários dos prrogramas
ambém prom
moverão am
mpla publicid
dade das foormas e crittérios de
habitacionaais. Estes ta
acesso aoss programass, das moddalidades de
e acesso à moradia, daas metas anuais de
atendimento habitacional, dos recuursos previsttos e aplicad
dos, identificcados pelas fontes
f
de
os números e valores ddos benefício
os e dos
origem, daas áreas objjeto de inteervenção, do
financiameentos conced
didos, de m
modo a perm
mitir o acom
mpanhamentoo e fiscaliza
ação pela
sociedade das ações do
o SNHIS. Aléém disso, os conselhos deverão dar ppublicidade às regras
bito do SNHIS, em espeecial às cond
dições de
e critérios para o acessso a moraddias no âmb
os. A Resollução 13/20
007 definiu como princcipais açõess para a
concessão de subsídio
o de recurso
os do FNHISS a provisão habitacional de interessse social, a melhoria
distribuição
68

das condiçõ
ões de habittabilidade dee assentamen
ntos precário
os, além da eelaboração de
d planos
habitacionaais de inte
eresse sociaal e desenvvolvimento e da quallificação da política
habitacionaal e a presta
ação de servviços de assistência técn
nica para Haabitação de Interesse
Social.
Fica claro que os conselhoos municipaiss deverão ap
profundar ass discussões sobre as
dimento habbitacional, te
endo um papel proeminnente até mesmo
m
na
regras locaais de atend
concepção destes crittérios, questtões que sãão parte integrantes ddos planos locais
l
de
habitação. Ao estabelecer que o accesso à moraadia deve serr asseguradoo aos beneficciários do
eras do governo, priorizzando as famílias de
SNHIS, de forma articulada entre as três esfe
da, a lei expllicita que os benefícios concedidos no âmbito doo sistema pod
derão ser
menor rend
representaados por subsídios fina nceiros desttinados a: complement
c
tar a capaciidade de
pagamento
o das família
as beneficiárrias; equalizaação de operações de c rédito realizzadas por
instituiçõess financeirass autorizada s pelo Conselho Monetário Nacionaal e fiscaliza
adas pelo
Banco Centtral do Brasil; isenção ouu redução de
e impostos municipais,
m
diistritais, esta
aduais ou
federais in
ncidentes so
obre o emprreendimento
o, no processso construttivo, condicionado à
prévia autorização leggal; além dee outros benefícios não
o caracterizaados como subsídios
c
ou
o aquisiçãoo de moradiias. Estas
financeiross, destinadoss a cobrir o custo de construção
medidas in
ndicam algum
mas regras qque o municíípio pode ad
dotar, no qu e se refere à política
de subsídio
os, lembrando que a prrópria lei incluiu as dire
etrizes pelass quais os benefícios
b
serão conccedidos: iden
ntificação doos beneficiárrios dos programas real izados no âm
mbito do
SNHIS no cadastro
c
naccional, de m
modo a contrrolar a concessão dos bbenefícios; va
alores de
benefícios inversamente proporrcionais à capacidade de pagam
mento das famílias
ovada pelo órgão centrral do SNHISS para o
beneficiáriaas; utilização de metoddologia apro
estabelecim
mento dos parâmetros
p
relativos ao
os valores dos
d benefícioos, à capacidade de
pagamento
o das família
as e aos valoores máximo
os dos imóve
eis, que exprressem as diferenças
regionais; concepção
c
do
d subsídio ccomo benefíccio pessoal e intransferívvel, concedid
do com a
finalidade de complem
mentar a cappacidade de pagamento do beneficiiário para o acesso à
moradia, ajustando-a
a
ao valor dee venda do imóvel
i
ou ao custo do serviço de moradia,
compreend
dido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento oou outra fo
orma de
pagamento
o pelo direito
o de acesso à habitação e impedimento de conceessão de ben
nefícios a
proprietários, promite
entes comppradores, arrendatário
a
s ou cessiionários de
e imóvel
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residencial. Cabe ressa
altar no âmb ito destas diretrizes, a previsão
p
de uum cadastro nacional
de beneficciários, de modo a ccontrolar a concessão de benefíccios, assim como o
estabelecim
mento de parâmetros quanto ao
os valores de benefíccios, capacid
dade de
pagamento
o das famílias e os valoores máximos dos imóvveis, questõões que estã
ão sendo
discutidas no Plano Nacional
N
de Habitação. Parte das regras
r
e dissposições re
elativas à
d recursos do FNHIS prrogramadas para o período 2008-20111 estão con
ntidas nas
aplicação dos
resoluções e instruçõess normativass do Conselh
ho Gestor do Fundo Nacioonal de Habitação de
Interesse Social.
S
Dois outros insstrumentos nnormativos devem
d
ser aiinda destacaados aqui. O primeiro
é a Lei 10..998/2004 que alterou o Programa de Subsídio à Habitaçãoo de Interessse Social
(PSH), anttes tratada na Medidaa Provisória 2.212/2001
1. Nesta, esstão explicitadas as
finalidadess para as qua
ais os subsíddios são concedidos, qua
ais sejam: a complemen
ntação da
capacidadee financeira do propone nte para paggamento do preço do im
móvel reside
encial, do
valor neceessário a assegurar
a
o equilíbrio econômico
o-financeiro das opera
ações de
financiameento realizad
das pelas innstituições financeiras
f
ou
o agentes financeiros do SFH,
compreend
dendo as despesas de coontratação, de administração e cobrrança e de custos
c
de
alocação, remuneração
r
o e perda d e capital e do
d valor neccessário a asssegurar o equilíbrio
e
econômico
o-financeiro das opera ções de parcelamento
o, realizadass pelas insstituições
financeirass ou agentess financeiross do SFH, compreendend
do as despessas de contrratação e
administração do crédito e remuneeração das in
nstituições ou
u agentes.
s
é a Resolução 518/06, do
o Conselho Curador
C
do FGTS, que alterou
a
e
O segundo
consolidou
u a Resolução
o 460/04 quue tem como
o objetivo viabilizar o accesso à mora
adia para
famílias dee baixa renda
a através dee operações de financiam
mento com ssubsídios / desconto,
d
organizado
os de forma coletiva e em parcceria com o Poder PPúblico ou Entidade
Organizado
ora. Com o estabelecim
mento da Re
esolução 46
60/04, 50% da rentabiliidade do
Fundo foi disponibilizado para complemen
ntar a cap
pacidade dee financiamento do
o com renda
a limitada a R
R$ 1.875,00 nas regiões metropolitan
m
nas e municíípios com
beneficiário
mais de 100 mil habitantes e R$ 1.1125,00 nos demais
d
municcípios.
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1.3
3. 2. Legislaçã
ão estadual116
1.3
3.2.1. Constittuição do Esttado de São Paulo de 19
989

C
II da
d Constituiçção do Estad
do de São Paulo incluiu disposiçõess sobre o
O Capítulo
desenvolvimento urbano, do artigoo 180 ao 183
3. No artigo 180 estão ass diretrizes e normas
a desenvolvvimento urbbano, no qu
ual não apa
arecem disp osições dire
etamente
relativas ao
voltadas para
p
a hab
bitação. Cabbe ressaltarr, no entan
nto, a aproovação da emenda
constitucio
onal 23, de 31 de janeiro de 2007, qu
ue alterou o inciso VII do artigo, alteração que
poderá con
ntribuir sobrremaneira paara os proce
essos de regularização fuundiária de favelas e
outros tipos de assentamentos em áreas de uso com
mum da poopulação. Com
C
esta
aprovação,, a desafetação de áreaas de uso co
omum da po
opulação torrnou-se posssível, nos
casos de reegularização de interessee social. Assim é que a emenda
e
espeecificou que
e as áreas
definidas nos
n projetos de loteamennto como árreas verdes ou
o institucio nais não pod
derão ter
sua destinaação, fim e objetivos
o
origginais alterad
dos, exceto quando
q
a alteeração da de
estinação
tiver como
o finalidade a regularizaçção de loteamentos, cujas áreas verrdes ou institucionais
estejam to
otal ou parccialmente occupadas porr núcleos ha
abitacionais de interessse social,
destinadoss à população de baixa rrenda e cuja situação esteja consoliddada. O Pará
ágrafo 1º
desta emenda especifica que as exxceções serãão admitidass desde que a situação das
d áreas
r
o esteja con solidada até
é dezembro de 2004 e m
mediante a realização
objeto da regularização
de compen
nsação, pode
endo ser disspensada, de
esde que se comprove a existência de áreas
públicas su
uficientes no entorno do assentamen
nto.
A questão
q
da re
egularizaçãoo também ap
parece com força no artiggo seguinte ao
a dispor
que os municípios
m
estabelecerão
e
o, observad
das as diretrizes fixad as para ass regiões
metropolitanas, microrregiões e aaglomeraçõe
es urbanas, critérios pa ra a regularrização e
os irregulare
es. Outra em
menda consttitucional
urbanização de assenttamentos e loteamento
mais um paráágrafo ao artigo, vedandoo aos municíípios, nas
(16, de 25//11/2002) accrescentou m
suas leis edilícias, a exigência dde apresentação de planta
p
internna para ed
dificações
unifamiliarres, uma inicciativa que pprocurou faccilitar os pro
ocedimentoss burocrático
os para a
aprovação de projeto
os residenciaais de pequ
ueno porte. Assim tam
mbém as dissposições
ecidas no arttigo 182, inccumbindo
relativas à produção de habitação popular foram estabele
16

Conformee descrito no PLHIS
P
do mun icípio de Amp
paro
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ao estado e município
os promoverr programass de constru
ução de morradias populares, de
melhoria de condições habitaciona is e melhoriaa do saneam
mento básico..
porta conclu
uir destas d isposições que,
q
além da
a exigência constitucion
nal de se
Imp
promover programas de
d produçãoo de moradias populares, muitos innstrumentos jurídicos
voltados à regularizaçção fundiáriaa foram inccorporados, mas devem
m, sobretudo
o, serem
assumidos pelos mun
nicípios, aoss quais cabe
erá aplicar as medidass aqui instittuídas. A
d mecanismos instituíídos por estta lei estadu
ual que proocuraram ab
brigar, de
despeito dos
alguma forrma, situações de irreguularidade que demandam
m uma ação instituciona
al, outros
mecanismo
os de abrangência muunicipal devvem ser co
omplementaddos, diretrizz que a
promulgaçãão do plano diretor podde auxiliar no
os aspectos que regulam
mentam a qu
uestão da
habitação e toda a sua problemáticca.

3.2.2. Legisla
ação estaduaal de promoçção habitacio
onal
1.3

Há um amplo conjunto
c
de leis estaduaais que estab
belecem reg ras para a promoção
p
o de São Pa ulo e orienttam a vinculação aos prrogramas executados
habitacionaal no estado
pelo estad
do de São Paulo
P
pela CCDHU (Companhia de Desenvolvim
D
mento habita
acional e
Urbano) para a produ
ução e gesttão de moraadias. De ce
erta forma, o governo estadual
ol até extensso de mecan
nismos e pro
ogramas, insttituídos por lei e isto
paulista assumiu um ro
anço, do po nto de vistaa institucion
nal. Desde 11989, o estado vem
já representa um ava
ndo leis que estabelecem
e
m o acréscimo de um pon
nto percentuual à alíquota de 17%
promulgan
prevista naa Lei 6734/89
9 destinado à programass habitaciona
ais. A última edição destte tipo de
legislação foi em 2007
7, com a proomulgação da
d Lei 12.78
86/07, que pprorrogou até 31 de
dezembro de 2008 a elevação
e
desste um pontto percentua
al, prevista aanteriormen
nte na lei
03. Curioso observar
o
qu e ao estipularem prazoss de validadee, estas leis têm que
11.601/200
ser editadaas anualmente, reveland o que não se
e trata de um
ma garantia plena. Cabe ressaltar
ainda, quee diferentem
mente dos pprimeiros anos, quando
o havia reggras claras quanto
q
à
aplicação de
d recursos em
e program
mas habitacio
onais pela CD
DHU, estabe lecidos, inclu
usive por
decretos estaduais
e
(co
omo os deccretos 31.357/90 e 33.1
119/91), estaa lei não vinculou a
aplicação deste
d
percen
ntual aos proogramas hab
bitacionais, fazendo apennas uma refe
erência à
Lei 6.374/8
89.
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Em
m 1990, foi promulgada a Lei 6.756/1
1990, que crriou o Fundoo de Financia
amento e
Investimen
nto para o De
esenvolvimeento Habitaciional e Urbano, ao qual ccompetia invvestir em
projetos dee assentamento humanoo destinados à geração de condições de vida ade
equadas à
população de diferenttes níveis d e renda, viaabilizando o acesso à hhabitação e serviços
urbanos. A Instituição
o de um CConselho de
e Orientação, definiçãoo dos recurrsos que
constituem
m o Fundo, além das regrras quanto à gestão patrrimonial foraam assuntos tratados
por esta lei. Recentem
mente, a Leei 12.801/20
008 autorizo
ou o Poder Executivo a adotar
medidas viisando à parrticipação doo Estado no Sistema Naccional de Haabitação de Interesse
Social – SN
NHIS, criando
o, além dissso, o Conselh
ho de Habitação (CEH), o Fundo Pa
aulista de
Habitação de Interesse
e Social (FPH IS) e o Fundo Garantidor Habitacionnal (FGH). Estta lei não
revogou a lei de 1990,, o que susccita dúvidas em relação à sua vigênccia. O fato é,
é porém,
e no marco j urídico federal, o que representa um
m avanço do ponto de
que a novaa lei insere-se
vista do arranjo
a
instittucional e dda aplicação
o de medida
as para a cconstrução do
d pacto
federativo entre União, estados e m
municípios nas políticas relacionadas
r
s à habitação
o.
São
o vários os destaques deesta lei. Primeiro, determ
mina que a paarticipação do
d estado
no SNHIS será direcio
onado ao aatendimento da população de baixxo poder aquisitivo,
da na renda familiar de até 5 saláriios mínimos. O atendim
mento a famílias com
enquadrad
renda de até 10 salário
os mínimos sserá permitid
da, desde que não ultrappasse 20% do
o total do
o da Secretarria de Habitaação e da CDHU. Segundo, a lei diriige a particip
pação do
orçamento
estado no SNHIS media
ante o estabbelecimento de planos esstadual e muunicipais, devendo os
s
incluíídos nos Planos Plurianuais (PPAss), leis de diretrizes
d
programas e ações serem
mentárias anuais (LOAs). Terceiro, a lei criou o Conselho
orçamentárias (LDOs) e leis orçam
olvimento
com atribuições especííficas, inclusi ve de propor programass e ações parra o desenvo
d habitaçã o de intere
esse social; acompanhaar a implanttação de
da políticaa estadual de
programas e ações de
esta naturezza; promove
er a coopera
ação entre as várias essferas de
ncentivar, esstruturar e ffortalecer oss conselhos voltados à política habitacional;
governo, in
ampliar os mecanismo
os de controlle social sob
bre as políticcas de habitaação, além de
d outras
medidas dee interesse para
p
a promooção habitacional do esta
ado de São PPaulo. Quarto
o, criou o
Fundo Paulista de Hab
bitação de Innteresse Sociial, explicitan
ndo os recurrsos que farã
ão parte,
mentárias an
nuais que lhhe forem attribuídas,
dentre os quais recurrsos de dotaações orçam
d FNHIS, além de outtros. Interesssante notarr que, além
m da criação
o de um
recursos do
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Conselho, a lei criou um
u Conselhoo Gestor deste Fundo, com
c
particippação paritária entre
membros do
d executivo
o estadual e da sociedaade civil, nesste caso com
m poder deliberativo
para as dirretrizes de aplicação
a
do Fundo. Quinto, criou o Fundo Garaantidor Habitacional,
cujos recurrsos serão utilizados
u
pa ra garantir risco
r
de crédito e de peerfomance, equalizar
taxas de juros, concede
er aval e apooiar operaçõe
es de securitização.
ação de Inte resse Social,, algumas
No tocante à aplicação do FFundo Paulissta de Habita
etamente sobbre decisõess municipais e revelam, aassim como naquelas
disposiçõess tocam dire
disposiçõess traçadas pela União, a importânciaa de um plan
nejamento m
municipal insstituído e
de um arraanjo instituciional minimaamente estruturado. Asssim é que o artigo 14 ma
anda que
os recursoss do FPHIS em áreas urbaanas submettam-se à política de deseenvolvimento urbano
expressa no plano diretor aprovadoo. O parágraafo único desste artigo orrienta a priorridade de
atendimento aos municípios qu e disponham de fundos e conseelhos de habitação,
m
ouu regionais de
d habitação
o de interessse social, be
em como
desenvolvaam planos municipais
adotem medidas
m
e mecanismoos que agilizem a aprovação
a
e regulariza
ação de
empreendiimentos hab
bitacionais dde interesse
e social. Nesste caso, oss chamados agentes
promotorees também podem estaar envolvido
os, entendidos como fuundações, sindicatos,
associações comunitárias, cooperattivas habitaccionais, empresas municiipais de habitação ou
dades públiccas ou privaadas que de
esempenham
m atividades na área
quaisquer outras entid
habitacionaal.
O rol
r de possib
bilidades na utilização de
estes recurso
os é bastantte amplo e abriga,
a
de
certa forma, o conjuntto de prograamas variado
os instituídoss pelo goverrno do estad
do por lei
o, ao longo
o das décaddas de 1990
0 e 2000. A lei 9.1422/95 dispôs sobre o
ou decreto
financiameento e desenvolvimentto de proggramas habiitacionais soociais destinados à
população de baixa renda,
r
incluiindo a consstrução de moradias; a produção de lotes
os; a urbanização de faveelas; a intervvenção em co
ortiços e em
m habitações coletivas
urbanizado
de aluguel;; a reforma e recuperaçãão de unidades habitacionais e a coonstrução ou
u reforma
de equipam
mentos comu
unitários vin culados aos projetos hab
bitacionais. PPosteriormente, a Lei
9788/97 crriou o Programa Cooperrativo para a Construção
o de casas PPopulares; o Decreto
43.132/98 instituiu o Programa
P
de Atuação em
m Cortiços (P
PAC); a Lei 100.365/99 autorizou o
mplantar o Programa
P
dee Locação Social (ainda que
q não vincculado à form
mação de
Estado a im
um parquee público de locação); o Decreto 44
4.782/00 insttituiu o Proggrama de Lo
ote Social
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Urbanizado
o (PROLURB
B); a Lei 111.330/02, qu
ue dispôs sobre
s
a am
mpliação da área de
intervenção do Progra
ama de Atu ação em Co
ortiços (PAC
C); o Decretoo 48.982/04
4 criou o
d Crédito para
p
a Comppra de Terra,, visando a construção
c
dde casas pop
pulares; a
programa de
Lei 12.148
8/05 que instituiu a Poolítica de In
ncentivo e Apoio à Açção Comunitária em
Condomíniios e Conjun
ntos Habitac ionais do Esstado e o De
ecreto 52.0550/07 que in
nstituiu o
Programa de
d Regulariza
ação de Núc leos Habitaccionais (públiicos ou privaados) - Cidade Legal.
É neste
n
contexxto que a Leei 12.801/08
8 compreend
de um amploo conjunto de ações
que poderãão ser financciados com oos recursos do Fundo, quais
q
sejam: a aquisição, locação,
arrendameento, construção, concclusão, ampliação, me
elhoria, refforma de unidades
habitacionaais em áreass urbanas e rrurais; a aqu
uisição de terrenos destiinados à imp
plantação
de interveenções habitacionais; a produção e financiam
mento de lootes urbanizados; a
produção e financiame
ento de em preendimen
ntos habitaciionais dotaddos de infrae
estrutura
urbana básica e equip
pamentos coomunitários;; a regularizzação fundiáária e urban
nística de
ão ou reur banização de
d áreas
áreas caraacterizadas de interessse social; a urbanizaçã
degradadas ou assentamentos infformais; a produção
p
de
e equipamenntos comunitários; o
nto em obras e serviçoss de saneam
mento básico, infraestruttura e equip
pamentos
investimen
urbanos, complementa
ares aos ate ndimentos habitacionais
h
s de interessse social; a aquisição
a
onstrução, aampliação e reforma de
d moradiass em proce
essos de
de materiais para co
regularizaçção; a recuperação ouu construção de imóveis em áreeas encortiççadas ou
deterioradas, centrais ou periféricaas, para finss habitaciona
ais de intereesse social; o repasse
os aos agenttes financeirros e promo
otores e aoss fundos muunicipais e regionais,
r
de recurso
visando a sua
s aplicação
o em program
mas e ações aprovadas pelo
p Conselhho Gestor do
o FPHIS; a
concessão de subsídio
os, observaddas as norm
mas pertinen
ntes e os lim
mites orçam
mentários
estabelecid
dos; a constituição de ccontrapartidaas, para viab
bilizar a com
mpleta realização dos
programas implementa
ados com reccursos do FP
PHIS; o ressarrcimento doss custos ope
eracionais
do agente operador.
m
dee ações posssíveis, caberá
á aos municcípios organizarem-se
Diaante deste montante
institucionaalmente, segundo as reegras estabe
elecidas pela lei para qque possam adquirir
recursos neecessários a realizá-las, qquestão que passa efetivamente peloo estabelecim
mento de
diretrizes a serem tra
açadas pelo plano de habitação
h
lo
ocal e pela constituição
o de um
arcabouço jurídico-insttitucional qu e seja condizente com a estrutura innstituída pelo
o Estado.
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Além disso
o, a participação de Jahu nos recursos do governo
o estadual ppassará efetivvamente,
também, por
p um esfo
orço de gesttão entre ass partes para que os enntraves polítticos não
predomineem sobre as decisões
d
legaais.
1.3.3. Legisslação Municcipal
1.3.3.1. Plaano Diretor de
d 2006 (Lei Complemen
ntar nº 277/2006)
1.3
3.3.1.1. A Po
olítica Habitaacional no Plano Diretorr 2006
O Plano Diretor dee Jahu dispo
osto na Lei Complement
C
tar nº 277, de
d 10 de
outubro dee 2006, já inclui em seeu título I, capítulo
c
I - dos
d princípioos e abranggência da
política teerritorial, a menção dee alguns asspectos voltados espec ialmente à questão
habitacionaal. Os inciso
os I, II, III, IV
V, VI, VII e XIII,
X do art. 4,
4 assim os abordam: garantir
g
a
justiça social e reduçã
ão das desiggualdades so
ociais e regio
onais; garanntir a inclusã
ão social,
dida como garantia do eexercício efe
etivo dos dire
eitos humannos fundame
entais, de
compreend
promoção, valorização
o e defesa d a dignidade da pessoa humana e dde acesso un
niversal a
es; promover e garantir o direito un
niversal à
bens, serviiços e políticcas sociais aaos munícipe
cidade, co
ompreendend
do o direitoo à terra urbana, ao saneamento
s
ambiental, à infraestrutura urbana,
u
ao transporte, a os serviços públicos, à paisagem,
p
aoo trabalho, à renda e
ao lazer; gaarantir a realização das ffunções sociaais da cidade
e e cumprimeento da funçção social
da propried
dade; transfe
erir para a cooletividade de
d parte da valorização
v
iimobiliária in
nerente à
urbanização e promove
er o direito uuniversal à moradia
m
digna
a.
O Plano Diretor tambéém traça oss objetivos, as diretrizess e os instrrumentos
abitação. Quuanto à funçção social
gerais ondee se inclui a questão da política municipal da ha
da propried
dade urbana
a, estes vêm expressos em seu art. 8,, compreenddendo: a recu
uperação
de áreas deegradadas ou
u deterioraddas visando à melhoria do
o meio ambiiente e das condições
c
de habitab
bilidade; o accesso à moraadia digna, com
c
a amplia
ação da oferrta de habita
ação para
as faixas da
d populaçã
ão de baixa renda; e a regulamen
ntação do pparcelamento, uso e
ocupação do
d solo de modo
m
a ampl iar a oferta de
d habitação
o para a poppulação de mais
m baixa
renda. Nas diretrizes (art. 10), promover a ordenação do desennvolvimento
o urbano
mediante ações,
a
serviçços, obras e a regulamentação urbanística; prom
mover a ordenação e
controle do
d parcelam
mento, uso e ocupação
o do solo, de forma a evitar a utilização
u
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inadequada dos imóve
eis urbanos, a inadequaçção em relação a infra-eestrutura urbana e a
retenção especulativa
de imóvel uurbano; fomentar a regu
e
ularização urrbanística e fundiária
de áreas ocupadas porr população de baixa renda mediantte o estabel ecimento de
e normas
d urbanizaçção, uso, occupação do solo e edificação; e fom
mentar os mercados
m
especiais de
acessíveis à população
o de baixa rrenda para democratiza
ar o acesso à terra e à moradia
es gerais o Plano Diretorr propõe a divisão
d
da
digna. Paraa alcançar esstes objetivoos e diretrize
cidade em
m 6 Macrozo
onas – Mappa 1 – Macrrozoneamento: Macrozoona de Conssolidação
Urbana, Macrozona
M
de
d Expansãoo Urbana (delimitada de um lado pela Macro
ozona de
Consolidaçção Urbana e de outro ppela construçção de um semi-anel roddoviário), Macrozona
de Uso Ind
dustrial e Lo
ogístico, Maccrozona Rurral de Uso Sustentável, Macrozona Rural de
Recuperaçãão Ambienta
al e Macrozoona de Uso Turístico.
T
Con
nforme expreesso em seu art. 106,
não será permitida a aprovação
a
dee loteamentos na Macro
ozona de Exppansão Urba
ana antes
mi-anel rodovviário e da ocupação de
d 90% doss vazios urb
banos da
da conclussão do sem
Macrozonaa de Consolid
dação Urbanna. Exceção se
s faz no caso do distritoo de Potundu
uva, onde
é permitid
do o uso pre
edominante mente habittacional em sua área dde expansão
o urbana,
independentemente da
a construçãoo do semi-anel rodoviário
o.
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Maacrozona de Co
onsolidação U
Urbana
Maacronozona de
e Expansão Urrbana
Maacrozona de Uso Industrial e logístico
Maacrozona Rural de Uso Susteentável
Maacrozona Rural de Recuperaação Ambiental
Maacrozona de Uso Turístico
- - - - Sem
mi-Anel Rodoviário Propostto
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Mapa 1.PD
D - Macrozon
neamento / Plano Diretor 2006

D – Sistema de Áreas Veerdes / Plano
o Diretor 200
06
Mapa 2.PD
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Mapa 3.PD
D – Zonas Esp
peciais de Innteresse Sociial (ZEIS) / Pllano Diretorr 2006
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Mapa 4.PD
D – Hierarquiia do Sistem
ma Viário / Plano Diretor 2006
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Mapa 5.PD
D – Perímetro
o Urbano / P lano Direto
or 2006
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Mapa 6.PD
D – Zonas Esp
peciais / Planno Diretor 2006
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Mapa 7.PD
D – Instrumentos Urbaníísticos / Plan
no Diretor 20
006
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No âmbito dass políticas seetoriais, os objetivos
o
e as diretrizes dda política municipal
m
de habitaçãão estão incluídos no Caapítulo IV – Do
D Desenvolvvimento Urbbano, e em sua
s Seção
II – Da hab
bitação. O ob
bjetivo, com o expressa o art. 67, é assegurar
a
o usufruto do direito à
moradia digna a todo munícipe
m
cujja renda fam
miliar não alcance o nível mínimo do mercado
habitacionaal local. Para alcançar eeste objetivo
o, o Plano Diretor
D
propõõe a implantação de
programas de habitaçã
ão de interessse social (PH
HIS) adotand
do cinco direetrizes: a deffinição de
eresse social (ZEIS) para a promoção da habitaçã o de interesse social,
zonas espeeciais de inte
reurbanização e regularização funndiária de áreas com moradias
m
preecárias ocupadas por
nda; prever pprogramas de
d transferên
ncia de habittações localizzadas em
população de baixa ren
manência daas famílias na mesma reggião; dar e manter
m
o
áreas de riisco, assegurrando a perm
uso mais adequado parra as áreas ppúblicas institucionais, de
e áreas de laazer e de pre
eservação
nção social dda propriedade, de mo
odo a coibirr sua ocupação com
de acordo com a fun
m o CREA e outras instittuições com
mpetentes
construçõees irregulares; manter coonvênio com
para garan
ntir a qualid
dade das coonstruções da populaçã
ão de baixaa renda me
ediante a
aplicação de um programa de oorientação à população
o quanto áás normas legais de
o, aprovação
o e qualidadee de projeto
o e construçção, de form
ma a alcançar melhor
construção
resultado na qualidad
de da habit ação e na paisagem urbana;
u
e appoiar e dessenvolver
p
me
ediante asseessoramento
o para a
programas de cooperrativas de habitação popular,
mento, o ap
perfeiçoamennto técnico de suas
obtenção de melhores padrões dde assentam
oradia de quaalidade a custo baixo
equipes e a consecução dos objetivvos de proporcionar mo
e justo.
z
especiiais de intere
esse social (Z
ZEIS), estas eestão delimiitadas no
Quanto as zonas
Mapa 3 – Zonas Espeeciais de Inteeresse Socia
al e definidas no Art. 1118 como po
orções do
território municipal
m
destinadas à urbanização, produção
o de unidaddes habitacionais de
interesse social (HIS) ou reurbanizaação de áreaas destinadass predominaantemente à moradia
m base em prrojeto urban
nístico especí
cífico, participação da
da populaçção de baixa renda, com
população atingida, normas e padr ões especiais de urbanização.
Forram definido
os dois tipos de ZEIS (art. 121):
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I – Zona Esp
pecial de Inteeresse Social de Requalificação (ZEIS--Requalificaçção), com
o objetivo
o de prioriza
ar obras púúblicas de complement
c
ação de inffra-estrutura
a urbana
deficitária, a implantação de equipaamentos púb
blicos e prom
mover a reguularização fundiária;
II – Zona Especial de Intteresse Sociaal de novos Projetos (ZEEIS – Novos Projetos),
P
plantar novass unidades habitacionais
h
s de interessse social, pre
evendo o
com o objeetivo de imp
atendimento às dema
andas cadas tradas nas ZEIS-Requalificação conntíguas ou próximas,
p
o as demandas de rendda até 1,5 salário míniimo com inffra-estrutura
a urbana
priorizando
básica e eq
quipamentoss públicos neecessários ao
o atendimentto às novas ddemandas.
A delimitaçã
ão das ZEIS se dará prio
oritariamente
e, conforme expresso no
o art. 65,
na Macrozo
ona de Conssolidação Urbbana, no Disstrito de Potunduva e noos bairros iso
olados de
Vila Ribeiro
o e Pouso Ale
egre. Dentroo desta Macrrozona de Co
onsolidação U
Urbana a delimitação
das ZEIS (aart. 69) se baseará
b
na oocorrência significativa de
d cinco carracterísticas urbanas:
presença de
d assentame
entos precárrios que apre
esentem dem
manda por innfra-estruturra urbana
e/ou equip
pamentos públicos; preesença de irrregularidade
es urbanísticcas e fundiárias em
áreas ocup
padas por população
p
d e baixa ren
nda; concenttração de ddemandas por novas
unidades habitacionais
h
s de interessse social ou do mercado
o popular, soobretudo da
a faixa de
renda de até
a 1,5 salárrio mínimo; incidência de áreas vazias ou sub-uttilizadas con
ntíguas às
áreas com a primeira e terceira ccaracterística mencionada; e futuroos empreend
dimentos
os pelo poder público m
municipal. O art. 70
habitacionaais de interesse social programado
também reessalva que as
a demandass habitacionais cadastradas pela Seccretaria da Habitação
H
referentes ao Distrito de Potunduvva e aos baiirros de Vila Ribeiro e P ouso Alegre deverão
das em Progrramas habitaacionais nos próprios bairros de origeem.
ser atendid
As diretrizes específicass a serem seguidas para as ZEIS, eexpostas no art. 119,
contemplam: impleme
entar progrramas de subsídios
s
pa
ara investim
mentos públicos em
ão de habit ação de interesse socia
al, com os rrecursos oriu
undos da
urbanização e produçã
dade, de prrogramas esstaduais ou federais; asssegurar o desenvolvim
mento de
municipalid
programas habitaciona
ais de reurbaanização e regularização
r
o fundiária, de requalificação de
assentamentos precários prioritariaamente voltados para a população dde baixa rend
da e para
ociais pertenncentes ao mercado ha
abitacional ppopular; pro
omover a
os demais extratos so
esse social visando
v
as ddemandas exxistentes,
implantaçãão de projetos residenci ais de intere
aferidas peelo estudo de demandass habitacionaais do municcípio e conteemplados pe
elo Plano
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Municipal de Habitação; e asseggurar o ace
esso à assisstência técn ica para prrojetos e
construção
o de moradia
as promovidaas por prograamas público
os de arquiteetura e engenharia.
A forma de garantir a eexecução de loteamentoss na Macrozzona de Conssolidação
Urbana (peerímetro urb
bano), e noos bairros iso
olados de Vila
V Ribeiro e Pouso Ale
egre, é a
proibição, expressa no art. 106, daa aprovação de loteamentos na Maccrozona de Expansão
E
usão do sem
mi-anel rodovviário (que de
elimita uma porção do perímetro
p
Urbana anttes da conclu
urbano) e da
d ocupação
o de 90% doss vazios urbaanos da Maccrozona de CConsolidação
o Urbana.
Exceção se
s faz no caso do distrito de
e Potunduva, onde é permitido o uso
predominaantemente habitacional
h
em sua área de expanssão urbana, independen
ntemente
da construção do semi--anel rodoviáário.
No campo dos instrum
mentos, paraa a execução
o dos objetiivos e das diretrizes
d
a
o Plano Diretor iinclui: o Fun
ndo Municip
pal de Urbannização (art. 182), o
expostas acima,
Conselho Municipal
M
de
e Política Urbbana; as Con
nferências da
a Cidade, as Audiências Públicas,
os Conselh
hos reconheccidos pelo PPoder Executtivo Municip
pal, os instruumentos urb
banísticos
como as ZEEIS (art. 68 a 70, 119, 12 1 a 124), os parâmetros para ocupaçção na Macrozona de
Expansão Urbana
U
(art. 106), do paarcelamento do solo urbano e rural (art. 148 a 158)
1
e os
instrumenttos dispostoss pelo Estatuuto da Cidad
de (Lei Federral n. 10.2577/2001) com
mo o IPTU
progressivo
o no tempo, o parcelam
mento, edificação ou uttilização com
mpulsórios (PEUC),
(
a
desapropriação, o dire
eito de preeempção (com
m áreas delimitadas no art. 169), a outorga
orciada, e
onerosa dee potencial construtivo, o consórcio imobiliário, a operação uurbana conso
outros arro
olados no artt. 159.
Especificamente para a s ZEIS, algum
mas das áreas definidas no Mapa 3 – Zonas
Especiais de
d Interesse Social,
S
comp arecem também no Map
pa 7 – Instruumentos Urba
anísticos.
Neste caso
o, como áre
eas sujeitas ao direito de
d preempçã
ão ou de prreferência, além
a
dos
imóveis loccalizados à Rua Humaitá nº 669 e à Rua
R Campos Sales
S
nº 183 e 195 (art. 169).
1
Com este quadro
q
da po
olítica setoriial de habitação, é possívvel tecer algguns comentários. No
campo doss objetivos e das diretrizees, a questão
o habitacional está bem tratada, con
ntendo as
principais questões
q
relacionadas ccom a problemática do município. N
Nota-se que
e o plano
procura re-orientar a produção
p
haabitacional, assumindo
a
a necessidadde de incluir medidas
ovam a prod
dução de m
moradia paraa aquela população de menor rend
da, assim
que promo
como regularizar os parcelamentoss com irregularidades urb
banísticas e ffundiárias. Apesar
A
de
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não especiificarem um Programa dde Habitação Popular e um Program
ma de Regu
ularização
Fundiária, o Plano Diretor cria o Fundo Municipal de Urbanizaçãão (art. 182
2) com a
d apoiar ou
u realizar invvestimentos destinados
d
a concretizarr objetivos, diretrizes,
d
finalidade de
planos, pro
ogramas e projetos
p
urbaanísticos e ambientais
a
in
ntegrantes oou decorrenttes da lei
do Plano Diretor
D
de Jah
hu. Dentre eestes objetivvos, inclui-se,, no art. 1855, inciso I, a execução
e
de programas e projetos habita cionais de interesse so
ocial, incluinndo a regu
ularização
o de imóveiss para constiituição de re
eserva fundiáária. A aplicação dos
fundiária e a aquisição
recursos fin
nanceiros de
este Fundo ddeve ser debatida por um
m Conselho M
Municipal de
e Política
Urbana (aa ser criado
o) e encam inhado, anu
ualmente, anexo à lei orçamentária, para
aprovação na Câmara Municipal.
M
Enttretanto, ap
pesar do Plaano Diretor localizar, lin
nhas gerais, em mapa anexo
a
ao
mesmo, ass Zonas Espe
eciais de Inteeresse Sociall ; definir os tipos de ZE IS (de requa
alificação,
de novos projetos,
p
além
m de áreas ppara estudo e delimitaçã
ão de ZEIS) e também esspecificar
que a delim
mitação das mesmas esstá focada, sobretudo,
s
para
p
a faixa de renda de
e até 1,5
salários míínimos (art. 69,
6 inciso III ); não especcifica quais são os loteam
mentos, ou partes
p
de
loteamento
os que devem ser requa lificados; se a faixa salarrial destas árreas se concentra em
até 1,5 saalários mínim
mos e a quuantidade de
e unidades atendidas a partir das ZEIS de
requalificaçção, de novo
os projetos e de áreas paara estudo e delimitaçõees de ZEIS lo
ocalizadas
no Plano Diretor. Outtra lacuna é a ausênciaa de definiçção dos crittérios de seleção de
e outras faixas salariaiss, as priorid
dades de
demandas,, do atendimento à poopulação de
atendimento, etc nas ZEIS.
Z

o ordenam
mento territtorial: o Plano
P
Direetor (2006) e leis
1.3.3.1.2. Regras do
mento do solo (2007)
complementares de usso, ocupaçãoo e parcelam
e
leggal de aplica ção das regrras de uso, ocupação
o
e pparcelamento
o do solo
A estrutural
é um aspeecto fundamental a ser cconsiderado no campo da política hhabitacional por dois
motivos: pois tanto o poder
p
públicco quanto a iniciativa
i
privada deverãão seguir estas regras
dução habita
acional adeqquada à dem
manda popula
acional e, paara que se attinjam os
para a prod
objetivos traçados no plano
p
direto r, quanto a provisão de novas unidaades habitacionais de
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interesse social e acessso a terra urbbanizada parra a demanda populacionnal do municcípio, tais
regras deverão ser con
ndizentes coom a sua reaalidade sócio
o-econômicaa. Ainda que
e o plano
ntar n. 277/22006, tenha efetivamente
e
e estabeleciddo novas orientações
diretor, lei complemen
enha incluídoo o conjunto de instrum
mentos trataados no Esttatuto da
para estas regras e te
a
ivas. Somentte com a Lei Complemenntar nº 298, de 11 de
Cidade, esttas não são auto-aplicati
novembro de 2007, que dispõe sobbre um novo zoneamento, parcelameento, uso e ocupação
o
o município é que tais reegras especifficadas no Plano Diretorr foram efetiivamente
do solo do
estabelecid
das. Tanto o é que logo no Capítulo
o I, nas Dispo
osições Geraais, art. 1º, parágrafo
p
único, já especifica
e
qu
ue a lei de zzoneamento é que perm
mitirá à adm
ministração municipal
m
exercer con
ntrole e fisca
alização do eespaço edificcado e assegu
urar a qualiddade de vida dos seus
munícipes.
L de Zoneamento de 20007, referend
da as idéias do Plano Dirretor de 2006 em sua
A Lei
estrutura geral.
g
Amplio
ou o perímeetro urbano estabelecido
e
o pela Lei dee Uso e Ocup
pação do
Solo anterior. Isso sign
nifica que p retendeu de
efinir novas áreas de exxpansão urba
ana, mas
com vistas,, também, a um controlee desta expaansão. É nestte contexto qque são propostas as
Macrozonaas de Consolidação Urbanna e de Expaansão Urbana. A Macrozzona de Conssolidação
Urbana abrrange o perím
metro urbanno municipal (ampliado), a área urbannizada dos bairros
b
de
Pouso Aleggre de Baixo, Vila Ribeiroo e o Distrito de Potunduva (art. 89) e está delimiitado nos
termos do Mapa 5 – Perímetro
P
Urrbano, que vem
v
anexo ao
a Plano Direetor. Já a Macrozona
de Expansãão Urbana abrange de u m lado a Maacrozona de Consolidaçãão Urbana e de outro
o semi-aneel rodoviário proposto. A Zona Rural é divida em duas Macroozonas que ocupam
o
a
maior parte do município - a Maccrozona Ruraal de Recupe
eração Ambiiental e a Macrozona
U Sustentávvel. Na Macrrozona Rurall de Uso Susttentável é onnde estão assentados
Rural de Uso
três núcleo
os urbanos pré-existente
p
es: Pouso Alegre, Vila Ribeiro e o Diistrito de Po
otunduva.
Apesar dee

terem sido assumiddos como urbanos
u
pelo
o Plano Dirretor e pela
a Lei de

Zoneamentto, têm legisslações especcíficas. O Disstrito de Potunduva , apeesar da espe
ecificação
de uma áreea de consolidação urbaana e de expansão urban
na, neste casso, é permitiido o uso
predominaantemente habitacional
h
em sua área de expanssão urbana, independen
ntemente
da construção do semi--anel rodoviáário. Tanto o Distrito de Potunduva ccomo o bairrro de Vila
e
e delim
mitação de ZZEIS (Mapa 3 – Zonas
Ribeiro, esttão especificcados como ááreas para estudo
Especiais de
d Interesse Social
S
– anexxo ao Plano Diretor
D
2006). Já o bairroo de Pouso Alegre,
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está especcificado como Zona Espeecial de Interesse Turístiico (Mapa 6 – Zonas Esspeciais –
anexo ao Plano
P
Direto
or 2006). Neeste há, além
m da gastronomia, um aatrativo religgioso. As
outras duas Macrozona
as estão conttíguas e ao lo
ongo do Rio Tietê: uma aao lado do Distrito
D
de
na de Uso Inddustrial e Lo
ogístico) e ou
utra contíguaa a um parque linear
Potunduva ( Macrozon
R Tietê (Maacrozona de uso Turístico
o).
proposto ao longo do Rio
nto nas Ma
acrozonas d e Uso Indu
ustrial e Log
gístico, de U
Uso Turísticco e nas
Tan
Macrozonaas de Consolidação Urbaana e de Exxpansão Urbana permiteem o uso re
esidencial
urbano, mas
m com dife
erentes cateegorias. As Macrozonass de Consoliidação Urba
ana e de
Expansão Urbana
U
são destinadas à consolidaçção de áreas urbanizadaas e à sua expansão
e
ordenada. Estas duas Macrozonas
M
subdividem-se em zonas de usos preedominantes e zonas
especiais, conforme
c
de
elimitadas e referendadaas pela Lei de Zoneamennto (nº 287//2007) no
Anexo III – Mapa de Zoneamento
Z
o, sendo os usos permitidos e os veedados na re
espectiva
zona, espeecificados no
o Anexo II – Quadro de Zoneamentto (art. 12, dda Lei nº 29
98/2007).
Como o lo
oteamento do
d solo parra fins urbanos é perm
mitido prime iramente ap
penas na
Macrozonaa de Conso
olidação Urbbana,

este
e é o foco de interessse para a questão

habitacionaal. Os uso
os predominnantes nestta Macrozo
ona são: Zoona Exclusiivamente
Residencial (ZER), Zona
a Predomina ntemente Residencial (Z
ZPR 1), Zona Predominan
ntemente
Residencial Condicion
nada (ZPR 2), Zona de Chácara
as Residencciais (ZCHAC
C), Zona
ndustrial (ZIN
ND) e Zona Predominantemente de Serviços e Comércio
C
Predominaantemente In
(ZSECOM). Há também
m dez Zonas Especiais de
e Uso: Zona Especial de Interesse So
ocial para
eq), Zona Esspecial de in
nteresse Social de Novoos Projetos (ZZEIS NP),
Requalificaação (ZEIS Re
Zona Especcial de Intere
esse Culturaal (ZEIC 1), Zo
ona Especial de Interessse Cultural 2 (ZEIC 2),
Zona Especcial de Intere
esse Turísticco 1 (ZEIT 1),, Zona Especcial de Intereesse Turísticco 2 (ZEIT
2), Zona Esspecial Centrral da Área N
Núcleo (ZEC--an), Zona Esspecial Centrral da Área Periférica
P
(ZEC –ap), Zona
Z
Especia
al de Parquees Urbanos (ZZEPUR) e Zon
na Especial ddo Rio Jahu (ZZERJ).
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Maapa 08 - Anexo III – Map a de Zoneam
mento - Lei nº
n 298 / 20077

Na leitura do mapa
m
e do qquadro anexo
os à lei nº 298/2007 cabbe destacar as regras
das para os lo
otes mínimoos destinadoss à habitação
o e o significcado territoriial destas
estabelecid
regras. Ass tipologias habitacionaais permitid
das definidas por esta lei são: UR1
U
(uso
residencial urbano 1, com
c
apenas uma unidad
de domiciliar por lote) e UR2 (uso re
esidencial
c
duas ou
u mais unidaades residenciais agrupadas em um único bloco vertical).
urbano 2, com
A Zona Esp
pecial Centra
al da Área N
Núcleo (ZEC-n
na), destina-se à preservvação conciliada com
atividades residenciais, serviços e comerciais de pequeno
o e médio pporte. Permite o lote
áxima de 880%, coeficiiente de
mínimo de 180m2, com taxa de ocupaçãão (TO) má
mento (CAm
m) máximo de 1 e alttura máxima
a de 2 pavvimentos pa
ara UR1.
aproveitam
Permitindo
o o máximo de 2 pavim
mentos e nãão permitind
do a tipologiia UR2 a intenção é
preservar o núcleo histórico, ccom grande
e número de exemplaares arquitetônicos.
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Permitindo
o um coeficie
ente de aprooveitamento transferível de 2 e um u so misto, vê-se que a
intenção taambém é dottar a área dee incentivos e mecanismo
os para sua ppreservação.
Ao redor da Árrea Núcleo, está a Zona Especial Central da Áreea Periférica (ZEC-ap)
c
d e pequeno porte.
p
Ao
que destina-se a usos predominanntemente de serviços e comerciais
d Área Núcleo, permitte apenas a tipologia UR2, com TTO máximo de 80%,
contrário da
coeficientee de aprove
eitamento bbásico (CAb)) de 1,5 e coeficiente de aproveitamento
máximo (CAm) de 2,5. Permite altuura máxima de 8 pavime
entos e até 112 pavimentos com a
compra do
o potencial construtivoo da ZEC-naa e ZERJ.

Utilizando--se de instrrumentos

urbanístico
os do Estatuto da Cidadde, a intençãão é incentivvar a verticaalização e ao
o mesmo
tempo pro
opiciar a arre
ecadação fin anceira paraa investir na Área Núcle o e na Zona
a Especial
do Rio Jahu
u, cuja propo
osta é a impl antação de um
u parque urbano
u
linearr.
Ao redor da Área Perifé rica da Áre
ea Núcleo, há
h a Zona Predominan
ntemente
e permite ass tipologias UR1
U e UR2 em lotes míniimos de 180
0m2, com
Residencial (ZPR 1) que
mo de 80%, CA de 1 e altura mááxima de 4 pavimentoss. Na sequê
ência do
TO máxim
“perímetro
o” da ZPR 1, há a Zona Exclusivamente Residencia l (ZER) e a Zona
Predominaantemente Residencial
R
2 (ZPR 2). Am
mbas permitem apenas a tipologia UR1,
U
com
lotes mínim
mos de 300 m2, TO máxxima de 60%
%, CA de 1 e altura máxim
ma de 2 pavvimentos.
São enclavves urbanos que se con centram maais ao norte-nordeste e ao sul-sudo
oeste em
torno da Área
Á
Periféricca da Área N
Núcleo. Seguiindo a lógica
a perimetral,, na sequênccia a ZER
e a ZPR 2, há também enclaves urrbanos destinados as Zonas Especiaiis de Interessse Social
eciais de intteresse Sociaal de Novos Projetos
para Requaalificação (ZEIS Req) e a Zonas Espe
(ZEIS NP). Estes permiitem o lote m
mínimo de 140m2
1
com testada
t
de 66m para R1 e R2. São
a área norte e sul da cidaade, além do
o Bairro de V
Vila Ribeiro e Distrito
zonas conccentradas na
de Potundu
uva (localizados na Macrrozona Rural de Uso Sustentável), deefinidos com
mo “Áreas
para Estud
do e Delimita
ação de ZEISS”. A área de testada de
e 6m é umaa clara intenção para
evitar o paarcelamento dos lotes dde 250 m2 (10m x 25m)), resultandoo no lote mínimo de
125m2 deffinido por Le
ei Federal nº 6.766/79 (q
que dispõe sobre o parceelamento do
o solo em
todo territó
ório nacional).
No perímetro urbano h á também chácaras e fazendas remanesce
entes ou
os de pequenas chácarass. A Zona de
e Chácaras (Z
ZCHAC) perm
mite lotes mínimos de
loteamento
5.000m2, com
c
T.O. de 10% para UR
R1, e a Zonaa Especial de Interesse Cuultural 2 (ZEIC 2), em
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área reman
nescente da Fazenda Maaria Luiza, nãão permite parcelamento
p
o. As zonas turísticas,
t
como a Zo
ona Especial de Interessse Turístico 2 (ZEIT 2), focada
f
no tturismo no bairro
b
de
Pouso Aleggre de Baixo
o, permite a tipologia UR
R1, com lote
e mínimo dee 180m2, TO
O máx. de
80%, CA dee 1, e altura de
d até 2 pavvimentos. As Zonas Especciais de Interresse Turísticco 1 (ZEIT
1), voltado ao turismo de negócios ; a Zona Especial de Parq
ques Urbanoos (ZEPUR), destinada
d
o 4 grandes parques ppropostos (P
Parque da Pedreira, do Lago do Silvvério, do
a abrigar os
Córrego do
os Pires e do
o São José) e a Zona Esspecial do Rio Jahu (ZERRJ), não perm
mitem as
tipologias UR1 , UR2, URu (residdencial rural), e também não perm
mitem parce
elamento
a 2 – Sistemaa de Áreas Veerdes e Mapa
a 6 – Zonas EEspeciais)
,exceto a ZEIT 1 (Mapa
a
que pode se aprreender a paartir do zone
eamento prooposto é que apenas
A análise
em torno do
d núcleo histórico da ccidade (ZEC–
–na) é possívvel construirr edifícios mais altos,
formando uma espécie
e de cinturãoo no entorno
o da ZEC-na. Esta situaçã o parece rattificar um
efeito já viisível em torrno do centrro histórico, onde se visualizam vertticalizações pontuais.
Futuramen
nte, tal propo
osta pode vi r a prejudicaar visuais po
ois o aspectoo topográfico
o aliado a
paisagem histórica (e
e não só eddificada) é uma condiçção também
m importante a ser
mos proposto
os, o padrão de 140 m2 ddefinido para as ZEIS,
verificada. Quanto aoss lotes mínim
mento de terrrenos de 2550m2, parece
e fugir da
com a claraa intenção de evitar o ddesmembram
realidade existente,
e
pois os desm
membramenttos parecem
m que vem oocorrendo de
d forma
irregular. Quanto a tipologia haabitacional empregada,
e
o padrão U
UR2 (uso re
esidencial
c
duas ou
u mais unidaades residen
nciais agrupa
adas em um único bloco
o vertical)
urbano 2, com
parece não
o ter tido muita
m
aceita ção no mun
nicípio. A figura
f
do lotteamento com lotes
unifamiliarres produzid
dos para a edificação de um dom
micílio por llote é o pa
adrão de
empreendiimento maiss utilizado, taanto para oss loteamento
os popularess, de classe média
m
ou
alta. Os ed
difícios resid
denciais, quaando acima de 8 pavime
entos, são oocupados pe
ela classe
média alta ou alta.
e destaque a ser analisaado diz resp
peito às reggras de ocup
pação da
Outro item de
dação Urbanna e de Expansão Urbana
a. Por mais qque a intençção seja a
Macrozonaa de Consolid
de ocupar os vazios urb
banos da Maacrozona de Consolidação Urbana paara só depoiss permitir
ozona de Exxpansão Urb
bana, o processo especculativo da terra fez
a ocupação da Macro
p habitaçãoo de interessse social nos últimos anoos. Tal fato se
e deve às
acumular a demanda por
áreas aind
da não ocu
upadas da M
Macrozona de Expansã
ão Urbana pertencer, segundo
93

informaçõees da Secreta
aria de Planeejamento e Obras
O
e Habitação, a pouucos proprie
etários de
terras quee retêm a propriedadde procuran
ndo maior valorização. Neste sen
ntido, os
instrumenttos como IPT
TU progressiivo, parcelam
mento, edificcação ou utiilização compulsórias
parecem não
n ter caussado qualqu er efeito so
obre estas propriedades
p
s. Deve-se, portanto,
p
buscar resspostas mais concretaas do Pode
er Público das razões pelas qua
ais estes
instrumenttos não foram
m aplicados ou não causaram efeito mesmo com
m sua aplicaçã
ão.
Outra questão que chamaa a atenção diz respeito
o aos imóveiis tombadoss da área
central. Co
om cerca de
d 400 imóóveis tombaados, muitoss encontram
m-se em esstado de
abandono. Os imóveis na Rua Hu maitá 669 e Rua Campo
os Sales 1833 e 195, me
esmo que
ntrado como direito de ppreempção ou
o preferênccia no Plano Diretor, não
o tiveram
tenham en
desdobram
mentos.

L
de
e promoção habitaciona
al
1.3.3.1.3. Legislação
A Lei
L Federal nº 11.124/20005 instituiu o Sistema Na
acional de Haabitação de Interesse
Social (SNH
HIS) e o Fun
ndo Nacionaal de Habitação de Interesse Social (FNHIS). O “Fundo”
como eixo estruturado
or do “Sistem
ma”, possibiliita o compro
omisso do M
Ministério dass Cidades
em viabilizaar e articularr fontes de rrecursos perm
manentes pa
ara o financiaamento da habitação
h
de interessse social, dispersas
d
e sobrepostas em diverrsos program
mas nos trê
ês níveis
governameentais. A ade
esão de estaddos, Distrito Federal e municípios
m
aoo Sistema Nacional de
Habitação de Interesse
e Social é coondição necessária para que o FNH
HIS seja efetiivamente
a aderir ao SNHIS, a Le
ei 11.124 co
oloca como requisitos básicos
b
a
operacionaalizado. Para
constituição do:
● Fundo Municipal
M
de Habitação
H
dee Interesse Social
S
(até 30
0 junho 20100)
● Conselho
o Gestor do
o Fundo Mu nicipal de Habitação
H
de
e Interesse Social (até 30
3 junho
2010)
L
de Habitação
H
dee Interesse Social (PLHIS) (até 331 dezembrro 2010,
● Plano Local
posteriorm
mente prorro
ogado para 331 de dezem
mbro de 2011 e novameente prorrogado para
31 de dezeembro de 201
12)
Loggo após a aprovação do Plano Diretor em 2006, houuve alguns avanços
importantees que reflettem diretam
mente na que
estão da hab
bitação. Atraavés da Lei Municipal
M
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nº 4.139, de 11/12/20
00717 a Preffeitura Mun
nicipal de Jahu criou o Fundo Mun
nicipal de
Habitação de Interessse Social ((FMHIS), e através da
a Lei Muniicipal nº 4.140, de
ão de Interessse Social (CO
OMHAB).
11/12/200718, foi criado o Conselh o Municipal da Habitaçã
p
itens solicitadoos pelo Minisstério das
Jahu estavaa, portanto, de acordo coom os dois primeiros
Cidades, faaltando o últiimo item, a eelaboração do
d PHLIS.
Em 24 de Novembbro de 2008,, a Secretaria de Habitaçção do Mun
nicípio de
o como Secrretária de H abitação a Sra.
S Alzira Fá
átima Voltoliin elaborou proposta
Jahu, tendo
para “Apoio à elabora
ação de Pla no Local de
e Habitação de Interessse Social - PLHIS”.
P
A
s
as trê
ês etapas obbrigatórias contidas
c
no “Manual paara Apresentação de
proposta segue
Propostas do
d Programa
a Habitação de Interesse
e Social – Açã
ão: Apoio à EElaboração de
d Planos
Habitacionais de Interesse Sociall – Exercício 2008”

19

, a saber: EEtapa 1 – Proposta

H
e Etapa 3 – Estratégias de
d Ação.
Metodológgica, Etapa 2 – Diagnósticco do Setor Habitacional
Em 24 de Dezembrro de 2008, o então Preffeito Municippal de Jahu, Sr. João
N
assinou o Termo de Compromisso nº 0270.893-922/2008 – PA
AC/PLHIS
Sanzovo Neto,
emitido peela Secretaria
a Nacional d e Habitação do Ministérrio das Cidaddes, com a aprovação
do Plano de
d “Apoio à elaboração
e
dde Plano Loccal de Habita
ação de Inte resse Social - PLHIS”,
proposto pela
p municipa
alidade de Jaahu. Neste consta
c
o deta
alhamento ddas Etapas e Produtos
previstos, a Planilha Orçamentária
O
a e o Crono
ograma Físico
o-financeiro para o prazo de 12
de estava pre
evista, tambéém, a contraatação de consultoria téccnica.
meses, ond
Em
m 30 de maio
m
de 20009 é feito o Convên
nio entre a Fundação para o
Desenvolviimento de Bauru
B
e a Prrefeitura Mu
unicipal de Jahu para a elaboração do Plano
Local de Habitação
H
de Interesse Social – PLLHIS, com re
ecursos defiinidos no Termo
T
de
Compromissso nº 027
70.893-92/20008-SP e Anexo ao Te
ermo, refereente 2585.0
027089392/2008, autorizado pe
elo Ministéri o das Cidade
es sob nº 190
06 em 23/099/2008.

13

A Lei nº 4.237
4
de 09/1
12/2008 dispõõe sobre a exttensão do pra
azo do Art. 6ºº da Lei nº 4.1
139/2007,
estendendo
o o prazo de mais 90 diass para a nom
meação dos membros
m
que comporão o Conselho
Municipal de Habitação.
14
A Lei nº 4.236,
4
de 09/1
12/2008 posteeriormente su
uprime e alterra alguns itenss da Lei nº 4.1
140/2007.
Somente em
m 2009, atravvés do Decretto nº 5.844, de 23/03/200
09, são desiggnados os me
embros do
Conselho Municipal de Ha
abitação.
19
MINISTÉR
RIO DAS CIDA
ADES. Manua l para Aprese
entação de Propostas – EExercício 2008
8. Brasília:
Fundo Nacio
onal de Habita
ação de Intereesse Social (FN
NHIS), 2008.
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Em
m 26 de nove
embro de 20009, é criado
o o Grupo de
e Trabalho ppara a elabo
oração do
Plano Mun
nicipal de Habitação do M
Município de
e Jahu20, tendo como co ordenador científico,
c
o Prof. Dr. Adalberto da
d Silva Ret to Júnior e como coord
denador políítico, o Secre
etário de
a Municipal de Jahu da época,
é
Sr. Orlando Pereirra Barreto Ne
eto.
Habitação da Prefeitura

ativo do Município de JJahu e a inserção da
1.3.3.2. A Revisão do Plano Direttor Participa
onal.
problemática habitacio
m setembro de
d 2009, a PPrefeitura Municipal de Jahu,
J
atravé s de convên
nio com a
Em
Fundação para
p
o Desen
nvolvimentoo de Bauru (FFUNDEB), loccada no Cam
mpus da Univversidade
Estadual Paulista,
P
na cidade de Bauru, contratou o Grrupo de Peesquisa em Sistemas
Integrados Territoriais e Urbanos (Grupo SITTU) para a elaboração
e
dda Revisão do
d Plano
endo como coordenado r técnico-cie
entífico o
Diretor Parrticipativo do Municípioo de Jahu, te
prof. Dr. Ad
dalberto da Silva Retto J unior e vice--coordenado
ora a Profa. D
Dra. Marta Enokibara
E
(membros do Grupo SITU
S
e profeessores do Departamen
D
to de Arqui tetura, Urba
anismo e
o da Unesp-B
Bauru). Tambbém foram contratados
c
uitetura e
Paisagismo
alunos do cuurso de arqu
urbanismo da Unesp-B
Bauru como bolsistas, para auxiliar nos trabalhoos de levanttamento,
E e Prefeituraa Municipal de
d Jahu.
confecção de mapas, etc, através ddo convênio entre o CIEE
m setembro de
d 2009 é crriado o Grup
po de Trabalho para a ellaboração da
a Revisão
Em
do Plano Diretor
D
Particcipativo do M
Município de
e Jahu21. Com
mo o sistem a de habitaçção é um
dos sistem
mas trabalhad
dos na Revissão do Plano
o22, o Grupo
o SITU foi soolicitado a ellaborar o
PLHIS junto a Revisão
o. A elaboraação conjun
nta da Revissão do Planoo e do PLHIS vai de
mendação d o Ministério
o das Cidade
es, onde o m
mesmo indicca que o
encontro a uma recom
“PHLIS devve se integrar ao Plano D
Diretor Particcipativo, sendo parte de seu detalhamento, e
considerar os demais planos setooriais como o de saneam
mento e de mobilidade urbana”
(MC, 2010)).
20

Decreto nº
n 5.936 , de
e 26/11/2009 – Cria o Gru
upo de Trabalho para a ellaboração do Plano de
Habitação do
d Município de
d Jahu.
21
Decreto nº
n 5.916, de 30/09/2009 – Cria o Grup
po de Trabalh
ho para a elabboração da Revisão
R
do
Plano Direto
or Participativvo do Municíppio de Jahu
22
O Grupo
o SITU propôss trabalhar a Revisão do Plano
P
Diretor do Municípioo de Jahu a partir
p
de 5
sistemas, a saber: Sistema de Mobiilidade, Sistem
ma de Habita
ação, Sistemaa de Espaçoss Livres e
S
Ambi ental- Água, Sistema
S
Ambie
ental – Verde .
Equipamenttos Urbanos, Sistema
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Neste contexto
o, com o Deecreto nº 5.936, de 26/11/2009, é criado o Grupo
G
de
Trabalho para
p
a elaborração do Pla no Municipaal de Habitaçção (PLHIS), tendo a parrticipação
do Grupo SITU
S
na coord
denação téc nico-científicca tanto do PLHIS
P
como dda Revisão do
d Plano.
Em
m 30 de nove
embro de 20009, a Prefeiitura Municipal de Jahu,, assina “Con
ntrato de
Prestação de
d Serviços para
p
o desennvolvimento de estudos, pesquisas e proposiçõess técnicas
necessáriass para elaboração do Plaano Local de Habitação de Interesse SSocial – PLHIIS” com a
Fundação para o Dese
envolvimentoo de Bauru – FUNDEB, tendo comoo profissiona
al técnico
pesquisado
or e coordenador do projjeto o Prof. Dr.
D Adalberto
o da Silva Reetto Júnior.
É im
mportante salientar
s
quee em abril de
e 2010, o Grrupo SITU fooi comunicad
do e teve
conhecimeento da pro
oposta aprovvada pela Caixa
C
Econô
ômica Federral para o “Apoio
“
à
elaboração
o de Plano Lo
ocal de Habittação de Inte
eresse Social - PLHIS” ennviada pela Prefeitura
P
Municipal de
d Jahu em 2008,
2
como consta no Te
ermo de Com
mpromisso nnº 0270.893-92/2008SP acima citado. Como ambaas propostaas tinham que atend er as trêss etapas
Manual paraa Apresentação de Proppostas do Programa
P
obrigatoriaamente definidas no “M
Habitação de Interessse Social” daa Secretariaa Nacional de
d Habitaçãoo do Ministtério das
e
não se diferiam m
muito
Cidades, elas

quanto aos itens exigidos, mas sim quanto às

estratégiass para comunicação, m
mobilização e participaçção popularr, comentad
das mais
adiante.

p
de prroprietários de terras interessados eem prover habitação
h
1.3.3.2.1. A chamada pública
de interessse social e no
ovos loteam
mentos
No dia 31/08/2
2009 realizo u-se a 1ª Au
udiência Púb
blica da Revissão do Plano Diretor
o o porque dda Revisão do Plano
Participativvo do Municcípio de Jah u onde foi apresentado
Diretor, e explicando
e
que, neste iníício dos trab
balhos, seria discutido, deentro da Revvisão, um
Plano de Mobilidade
M
e um Plano dee Habitação. Neste dia, também,
t
devveriam ser entregues
e
as cartas propostas dos lotea dores ou construtores protocolaando seus projetos
nha Vida”
habitacionaais, principalmente frentte aos incentivos do Programa “Min ha Casa Min
do governo
o federal. Essta chamadaa pública aoss loteadores ou construtooras interesssadas em
prover hab
bitações, tinh
ha o objetivoo de averigu
uar os possívveis interess ados na imp
plantação
de novos loteamentos/condomínioos, já sabend
do-se, de an
ntemão, quee a maioria das
d áreas
provavelmente estariam
m fora do peerímetro urb
bano, pois, co
omo salientaado anteriorm
mente, a
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maioria dos terrenoss inseridos dentro do
o perímetro
o urbano ppertencia a poucos
proprietários. Portanto
o, o processso de especulação da terra não eestava perm
mitindo o
nto de novoss conjuntos hhabitacionaiss. Contribuía
a ao fato, tam
mbém, o esp
pecificado
oferecimen
na lei de zo
oneamento em
e vigor(20007), ou seja, somente após a ocupaçãão de 90% dos vazios
urbanos daa macrozona
a de consoliddação urbana e da consttrução do se mi-anel rodo
oviário, é
que poderiia haver novvas ocupaçõees urbanas na
n área da macrozona dee expansão urbana.
u
A
discussão sobre
s
a flexiibilização da s diretrizes de ocupação
o, da ampliaação deste perímetro
p
de consolid
dação urbana, e da conseeqüente revisão da lei de
e zoneamentto, já era um
m assunto
em debatee e que ganhou ênfase nas primeirras discussõe
es da Revisãão do Plano
o Diretor.
Tanto que, antes da co
ontratação daa equipe téccnica do Grupo SITU, já hhavia sido ap
provada a
Lei Complementar nºº 326, de 05/06/2009, alterando artigos doo Plano Dirretor (lei
7/2006), quaanto a liberração da Macrozona dee Expansão Urbana,
complementar nº 277
m ocupar os 90% da Maccrozona de Consolidação
C
o Urbana e a construção do semimesmo sem
anel viário..
Na ocasião da 1ª Audiênc ia Pública da Revisão do Plano Direetor, o Secre
etário de
s
Habitação da época, Srr. Orlando Peereira Barretto Neto, deu o prazo atéé o dia 4 de setembro
ores que não
o apresentarram a carta proposta
de 2009 paara que os loteadores oou construto
possam pro
otocolar seus projetos haabitacionais destinados às famílias c om renda de
e até três
salários míínimos (Ata nº
n 02, de 30//08/2009, re
eferente a 1ªª Audiência PPública da Re
evisão do
Plano Diretor Participa
ativo do Muunicípio de Jahu).
J
No to
otal houvera m 18 áreas inscritas
p
s a um mesm
mo proprietário), que passsariam por avaliação técnica. Os
(algumas pertencentes
processos e nomes doss respectivoss inscritos esstão discriminados na Taabela abaixo
o ( Tabela
bém localizad
dos no Mapaa na subsequente (Mapa 09).
18) e tamb
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Tabela 18
8 - Relação
o com os números dos processsos, propriietários e projetos
encaminhaados à Preffeitura Munnicipal de Ja
ahu com interesse em implantar projetos
habitacionais (2009)
Nº Processo

Proprieetário

01

13.381/RP 2009
9

Reginaa do Amaral Pacheco
P

02

13.388 / RP 200
09

Engenhharia Ferreira Dias Ltda.

03

13.389 / RP 200
09

Lucianoo Decio P. de
e Almeida Prrado

04

13.390 / RP 200
09

Lucianoo Decio P. de
e Almeida Prrado

05

13.391 / RP 200
09

Mario Minatel

06

09
13.392 / RP 200

Guido V
Vitti

07

13.393 / RP 200
09

Reinalddo Grizzo

08

13.395/RP 2009
9

Paulo EEduardo Ferrrucci

09

13.398 / RP 200
09

União CClassic Emprreendimento
os Imob.

10

9
13.405/RP 2009

Ulissess Pacheco de
e Almeida Pra
ado

11

13.602 / RP 200
09

Rodrigoo Cruzera

12

09
13.616 / RP 200

Nilo Anndre Bernard
di

14

13.647/RP 2009
9

Octavioo Celso Pach
heco de Alme
eida Prado

15

13.725 / RP 200
09

União CClassic Emprreendimento
os Imob.

16

15.852 / RP 200
09

Laerte Parra Juniorr

17

09
14.856 / RP 200

Marco Adriano Imo
oveis Ltda. ME
M

18

14.946 / RP 200
09

Reinalddo Grizzo

Fonte: Secreetaria de Plan
nejamento e O
Obras da Prefeeitura Municip
pal de Jahu (22009)
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Mapa 09 - Mapa co
om as áreaas em estu
udo para possível impplantação de
d novos
ocolos encam
minhados pelos
p
interesssados à Prefeitura
P
loteamentos a partir dos proto
09)
Municipal de Jahu (200

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu(2009-2011))

t
das ááreas inscrita
as.
1.3.3.2.2. A avaliação técnica
A equipe
e
técniica da Revisãão do Plano
o Diretor Parrticipativo d o Município
o de Jahu
reuni-se paara a avaliaçã
ão técnica daas 18 áreas inscritas
i
para
a implantaçãão de possíve
eis novos
loteamento
os no Municcípio de Jah u. Soma-se a estas área
as, também,, a Fazenda Santana,
adquirida pela
p
Prefeitu
ura Municipaal de Jahu em 2009, com
m a intençãoo de inserir moradias
de habitaçção de intere
esse social. Mediante a avaliação técnica destaas áreas, as mesmas
foram classificadas em
m áreas de ““Reconexão Urbana” e áreas
á
de “Reeconexão Am
mbiental”
(Mapa 10 )
A

“Reconexão

Urbanna”

visa

garantir

a

coneexão

dos

novos

loteamento
os/condomín
nios inserid os no perím
metro urbano com o tecido urba
ano préexistente, onde o sisstema viárioo proposto deve estar em contin uidade às vias
v
préontinuidade à mata ci liar e/ou vegetação
existentes; as áreas verdes tam bém em co
o, bem comoo praças e jardins do enttorno; o traççado das viass internas
significativaa do entorno
aos novos loteamentoss/condomíniios deve ser projetado de
d forma a evvitar o acele
eramento
100

do escoam
mento das águas pluviais e prevendo captação de
e águas pluviiais quando em áreas
de grandess proporçõess.
A “Reconexão Ambiental”” se aplica aos novos loteamentoss inseridos tanto
t
no
perímetro urbano como externameente a este em
e áreas sen
nsíveis. Além
m dos itens citados na
“
“Reconexão Urbana”, aqueles cl assificados como de “reconexão
ambiental” fora do
estrutura (ág
gua, esgoto,, luz, telefon
nia, vias);
perímetro urbano, devvem realizarr toda infra-e
e ser previstto um muro
o vegetado ou
o cerca ve rde e desen
nhado de
nos condomínios deve
m o entorno,, incorporando jardins e arborizaçãoo em calçadas com no
forma a se integrar com
m
de la
argura; uso dde pavimenttação que prropicie maioor permeabilidade do
mínimo 3 metros
solo, inclussive nas calça
adas.
Aléém disso, pe
ensando em
m um Plano de Mobilid
dade, as áreeas foram estudadas
e
juntamentee com as prropostas viárrias em debate na Secre
etaria de Plaanejamento e Obras,
bem como
o aquelas que seriam maais adequadaas ao contexxto em que estavam insseridas. A
avaliação de
d cada área foi elaboradda em fichass individuais (Figuras 1, 22, 3) que pro
ocuraram
sintetizar esses
e
princíp
pios e diretrrizes. No diaa 11/12/200
09 foi convoocada uma Audiência
A
Pública com
m o Núcleo Gestor da Reevisão do Plano Diretor Participativoo de Jahu na
a Câmara
Municipal, tendo como
o pauta a anáálise e aprovvação das áre
eas propostaas para a imp
plantação
oteamentos na Prefeiturra Municipall de Jahu, on
nde as fichass de cada área foram
de novos lo
apresentad
das e debatid
das.
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Mapa 10 - Mapa co
om as área s possíveis para implantação de novos lotea
amentos,
onexão Urba na e Ambien
ntal”
classificadaas em “Reco

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)
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Fig. 1 – Ficha 01: Avaliação da área proposta para implaantação de
e novos
loteamentos no mun
nicípio de Jaahu
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Fig. 2 - Ficha 14: Avaliação da área proposta para implaantação de
e novos
loteamentos no mun
nicípio de Jaahu
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Fig. 3 – Leggenda das fichas de avaaliação das áreas
á
propostas para im
mplantação de
d novos
loteamentos, bem com
mo os vários tipos de vias do entorno
o

ão do Planoo Diretor (2010) e a
1.3.3.2.3. O novo perrímetro urbaano propostto na Revisã
inserção daa problemáttica habitacioonal
A partir
p
da Lei Complemenntar nº 326,, de 05/06/2
2009, alteranndo artigos do Plano
Diretor (lei compleme
entar nº 2777/2006), com
mo a liberaçção da Maccrozona de Expansão
E
o
os 90%
% da Macrozona de Con
nsolidação Urrbana e a co
onstrução
Urbana (mesmo sem ocupar
oteadores
do semi-aanel viário), e da insccrição e avvaliação téccnica dos ppossíveis lo
interessado
os em imp
plantar novoos loteamen
ntos/condom
mínios, foi proposto um
u novo
perímetro para a Macrozona de Consolidaçãão Urbana e Expansão Urbana (M
Mapa 11).
o aos limitess definidos nno Plano Dire
etor/2006 (M
Mapa 12), hoouve a clara intenção
Sobreposto
de ampliaçção de seu perímetro
p
urrbano, mas mediante
m
a inserção de áreas com interesse
em implan
ntar novos lo
oteamentos//condomínio
os, já anterio
ormente avaaliadas quando a sua
viabilidadee técnica. O Plano
P
de Habbitação, asso
ociado a um Plano de M
Mobilidades e inserido
nos debatees da Revisão
o do Plano D iretor, evide
enciou, não só
s a necessiddade de estudar estes
conjuntamente, como, no caso dee Jahu, uma condição fundamental ppara a elabo
oração do
P
Direto r.
PLHIS e da Revisão do Plano
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Mapa 11 - Novo perím
metro da Maacrozona de
e Consolidação Urbana pproposto na
a Revisão
D
de Ja
ahu, juntameente com ass áreas inscrritas manifesstando interresse em
do Plano Diretor
implantar novos lote
eamentos/coondomínios e classifica
adas em Reeconexão Urbana
U
e
Reconexão
o Ambiental..

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)

metro da Maacrozona de
e Consolidação Urbana pproposto na
a Revisão
Mapa 12 - Novo perím
do Plano Diretor
D
de Jah
hu, sobrepo sto ao do Plano Diretor 2006.

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)

106

1.3.3.2.4. A estrutura urbano-terri
u
itorial da Revvisão do Plano Diretor ddo Município
o de Jahu
(Lei Complementar nº 389/2010)

es de Paisaggem (UdPs)
1.3.3.2.4.1. As Unidade
dade ambien
ntal e os servviços urbano
os para o
Vissando uma forma de eleevar a qualid
todo da cidade além dos bairross rurais de Vila Ribeiro
o, Pouso Aleegre e o Distrito de
aisagens”
Potundudvva, a Macrozona de Conssolidação Urrbana foi divvida em “Uniidades de Pa
(Mapa 13 ).

na divididas em Unidadees de Paisaggem(UdP)
Mapa 13 - Macrozona de Consoliddação Urban
– Revisão do Plano Diretor,
D
sobbreposta a Macrozona de Consoliddação Urba
ana e de
Expansão Urbana
U
do Plano
P
Diretorr 2006

UdP_7 : Pou
uso Alegre
UdP_8: Vila Ribeiro
nduva
UdP_9: Disttrito de Potun
Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)
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São compo
onentes de ca
ada Unidadee de Paisagem
m:
I – Reserva de ambiente nnatural assocciada a um programa
p
dee atividades sugerido
o;
pella população
II – conjunto de equipame ntos e serviçços essenciais, articuladoos por uma estrutura
e
urb
bana mínima
a, formada ppor ruas projjetadas ou re
edesenhadass, com acesssibilidade
uniiversal e conectada ao si stema de espaços livres;
III – os equipa
amentos púbblicos destin
nados ao ate
endimento dda saúde, educação,
e
cultura, lazer, segurança
s
e iintegração social (centro
o comunitárioo).

1.3.3.2.4.2. Os poli-núccleos
e
compoonentes, cada Unidade de
d Paisagem
m (UdP), posssuiria um
Parra garantir esses
“polinúcleo
o” (Mapa 15) , que cooncentraria um conjuntto de equippamentos e serviços
essenciais (como posto
o de saúde, bbancos, esco
olas) e articulados por um
ma “estruturra urbana
Mapa 17). Essa propostaa procura dar solução a um
u grande pproblema atu
ualmente
mínima” (M
vigente em
m Jahu: a con
ncentração ddos serviços urbanos na área centrall da cidade, gerando,
inclusive, um
u grande problema viá rio (trânsito e falta de estacionamen
e
ntos) no cen
ntro, foco
de discussãão do Plano de Mobilidadde. Neste co
ontexto, foi proposto um
m “anel viário
o” (Mapa
17) circun
ndando o centro, in terligando os “polinú
úcleos” e ao mesmo
o tempo
descentraliizando o trân
nsito e tambbém o termin
nal urbano e rodoviário, atualmente também
no centro da
d cidade.

1.3.3.2.4.3. Os eixos urrbano-territooriais
Ob
bviamente que
q
algumass ruas teriam um ma
aior fluxo, como naturalmente
acontece, principalmen
p
nte em funçãão das conexxões territoriais da cidadee de Jahu co
om outras
cidades. Asssim, a propo
osta também
m propõe a criação
c
de “eixos urbano--territoriais”, ou seja,
ruas e aveenidas que, por suas caaracterísticass, possuem conexões eextra e intra
a-urbanas
(Mapas 14,, 15). No casso, os eixos uurbano-territtoriais partirriam do anel viário e havveria pelo
menos um
m eixo urban
no-territoriall para cada UdP (Mapa 13). Estes eixos ou co
orredores
urbano-terrritoriais, sã
ão propostoos como elementos lin
neares capaazes de gerar uma
estratégia de transformação em sseu entorno
o, afirmando
o-se como ppólos secund
dários de
m uma soluçção policêntrrica.
serviços, em
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Mapa 14 – Rede de liga
ações territooriais a partiir de Jahu

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)

Mapa 15 –Eixos
–
Urbano-territoriaiis e Polinúcle
eos

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)
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Mapa 16 – Eixos Urban
no-Territoriaais, Poilnúcle
eos e Equipamentos púbblicos existen
ntes

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)

Mapa 17 – Eixos Urb
bano-Territorriais, Polinú
úcleos, Equip
pamentos ppúblicos exisstentes e
trama mínima de cone
exão entre oss equipamen
ntos

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)
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1.3.3.2.4.4
4. Reconexão
o Urbana e R
Reconexão Ambiental
A
A Reconexxão Urbana e Ambientaal, no caso, também visa integrar os serviços urbanos
básicos com
m o tecido urbano
u
pré-eexistente, on
nde o sistem
ma viário prooposto deve estar em
continuidade às vias prré-existentess; as áreas ve
erdes també
ém em conti nuidade à mata
m
ciliar
e/ou vegettação significcativa do enttorno, em co
omo praças e jardins do eentorno. Ou seja, não
é uma diretriz apenass para os nnovos loteam
mentos/cond
domínios a sserem propostos no
perímetro urbano, mass também à rede de serrviços básicos, garantind o-se, inclusivve, 100%
de acessibiilidade a esse
es equipameentos.
Mapa 18 – Parque estrutural propposto (Plano
o Diretor 200
06), praças, ááreas verdess e verde
nativo atuaais

Fonte: Revissão do Plano Diretor
D
Particiipativo do Mu
unicípio de Jah
hu (2009-20111)

1.3.3.2.5. Regras do ordenament
o
to territoriall: a Revisão do Plano D
Diretor (201
10) e leis
complementares de uso, ocupaação e pa
arcelamento do solo (Lei Compllementar
d Lei Comp lementar n.2
22/2011)
n.395/2011 e Projeto de
da a Lei
Após as Audiências Púbblicas e disscussão na Câmara, ffoi aprovad
ão do Plano Diretor), que
e altera e
Complemeentar nº 389, de 29 de deezembro de 2010 (Revisã
complementa alguns ittens da Lei CComplementtar nº 277, de
d 10 de outtubro de 200
06 (Plano
111

Diretor). A Lei Comple
ementar 389//2010 alteraa os Mapa 1 – Macrozon eamento e Mapa
M
5–
Perímetro Urbano/Maccrozona, deffinindo as no
ovas Macrozo
onas de Conssolidação e Expansão
E
nclui o Mapa
a 5 A – Perím
metro Urbano/Descrição na Lei Compplementar 277/2006,
Urbana e in
redefinindo
o o novo perímetro urbaano do mun
nicípio de Jah
hu (art. 5º). Também é incluso o
Mapa 8 – Unidades de Paisagem e o Mapa 9 – Corredo
ores Urbano -Territoriais.. A título
baixo tabela com a Relaação de Mapas do Planno Diretor 20
006 e da
comparativvo, segue ab
Revisão do
o Plano Direto
or 2010.

Tabela 19 – Relação de
e Mapas Lei Complemen
ntar 277/200
06 e Lei Com plementar 389/2010
3
Mapas Plano Diretor 200
06
Mapa 01 - Macrozoneam
M
mento

Permanências, alteraçõões e acréscim
mos
na Revisão
o do Plano Dirretor 2010
Alterado pela Lei Compllementar 389/2010

Mapa 02 – Sistema
S
de Árreas Verdes

Permanece
e na Lei Compplementar 389
9/2010

Mapa 03 – Zonas
Z
Especia
ais de Interessse Social

Permanece
e na Lei Compplementar 389
9/2010

Mapa 04 – Hierarquia
H
do
o Sistema Viárrio

Permanece
e na Lei Compplementar 389
9/2010

Mapa 05 – Perímetro
P
Urb
bano

Alterado pela Lei Compllementar 389/2010

Mapa 05 A – Perímetro Urbano/Descr
U
rição

Acrescido na Lei Compleementar 389//2010

Mapa 06 – Zonas
Z
Especia
ais

Permanece
e na Lei Compplementar 389
9/2010

Mapa 07 – Instrumentos
I
Urbanísticoss
Mapa 08 – Unidades
U
de Paisagem
P

Permanece
e na Lei Compplementar 389
9/2010
Pois será discutido junnto com a Re
evisão do
nto
Zoneamen
Acrescido na Lei Compleementar 389//2010

Mapa 09 – Corredores
C
Urrbano-Territooriais

Acrescido na Lei Compleementar 389//2010

Fonte: Lei Co
omplementarr 277/2006 e LLei Complemeentar 389/2010

O Mapa 05 A – Perímetrro Urbano/D
Descrição fo
oi incluso naa Lei Complementar
389/2010 pois no Plano Diretor 2006 não havia
h
a desccrição de seeu perímetro
o. Na Lei
010, é acres cido, també
ém, a tabela com o roteeiro periméttrico, em
Complemeentar 389/20
escala maior, apesar de
d já constarr no Mapa 05
0 A. O Map
pa 08 – Uniddades de Paisagem e
es Urbano-TTerritoriais, traduzem a estrutura uurbano-territorial da
Mapa 09 – Corredore
o Plano Diretor de Jahu.. O Mapa 09
9 traz os sette corredorees urbano-te
erritoriais
Revisão do
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propostos na Macrozona de Consoolidação Urbaana, onde: a UdP 1 (períímetro histó
órico) não
recebe um
m corredor urbano-terriitorial pois está inserid
da internam
mente ao an
nel viário
proposto, de onde parrtem os corrredores; a UdP
U 2, tem o corredor uurbano-territtorial 2 e
U 3, tem o corredor urbanotem como limite, de um lado, paarte do corredor 3; a UdP
4 que dá ace
esso ao bairrro de Pouso Alegre (UdP
P 7), e tem coomo limite, tal
t qual a
territorial 4,
UdP 2, de um lado, parte do correedor 3; a UdP 5, tem o corredor
c
urbbano-territorrial 6; e a
m o corredor urbano-te rritorial 1 e 7, este último dando aacesso ao Diistrito de
UdP 6, tem
Potunduva (UdP 8) e ao
o bairro de V
Vila Ribeiro (UdP 9).
Os corredoress urbano-teerritoriais, como vem expresso no Art.6º da Lei
Complemeentar n. 389//2010, são p ensados com
mo elemento
os lineares c apazes de gerar uma
estratégia de transformação em sseu entorno
o, afirmando
o-se como ppólos secund
dários de
e uma sollução policêêntrica (incisso VII) e, neste
n
contexxto, as unid
dades de
serviços, em
paisagens formariam uma matriiz territorial para ser utilizada coomo referência aos
o diversos sistemas
s
do tterritório (inciso VIII).
elementos individuais, ligando orgaanicamente os
Quanto a quesstão habitac ional, além de ter expandido seu pperímetro urbano em
oteadores in
nteressados na construção de
função daa incorporaçção das árreas dos lo
loteamento
os/condomín
nios, a Lei Coomplementaar n.389/2010 também rreforça a neccessidade
de ocupar os vazios urbanos,
u
connforme expre
esso no Art.4º A: “Os vvazios urban
nos serão
combatidos de modo a promove r a urbanizaação compacta, cumprirr a função social da
de, utilizar to
odo o potenccial investido
o na infraestrutura urbanna já existente, evitar
propriedad
desarticulaações viáriass, evitar o uso especulativo da te
erra e, finallmente, pro
omover a
utilização adequada
a
do
os espaços dda cidade, de
d acordo co
om suas dem
mandas habitacional,
comercial, serviços, equipamentos,, etc”.
c
ações entrem
m em vigor, coloca a
Parra que estass e outras altterações e complementa
necessidad
de da revisã
ão da Lei dde Parcelam
mento e Usso do Solo (Lei Complementar
n.298/2007
7). Mas mesmo antes quue a Lei de Parcelamento
o do Solo de 2007 fosse revisada,
foi encaminhada a Lei Complemenntar n. 395, de
d 16/03/2011 que já altterava um ponto que
estava cau
usando grand
de polêmicaa: o desmem
mbramento de
d lotes e o padrão mín
nimo dos
mesmos. Já havia muiitos process os acumulad
dos na Secre
etaria de Plaanejamento e Obras
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solicitando
o o desdobro
o de lotes dee 10m de testada, com o intuito de gerar lotes de 5x25,
atingindo o mínimo de 125m2 (deffinido pela Le
ei Federal 67
766/79). Apóós levantame
ento feito
pela Secreetaria de Pla
anejamento e Obras (vvide mapa abaixo
a
– M
Mapa 18a) acerca da
localização
o das áreas com esses prrocessos, bem
m como de seu
s entorno,, verificou-se
e que em
alguns caso
os tratava-se
e de vários lotes na me
esma quadra
a que já tinhham tido o desdobro
d
antes da Lei
L de Zone
eamento terr sido aprovvada (Lei 29
98/2007). A solução de
ebatida e
encontradaa na Secreta
aria de Planeejamento e Obras foi de
efinir que nãão seria perrmitido o
desmembrramento de lotes com m
metragens inferiores a 18
80m2 e 9m de testada em
e ZIND,
ZSECOM e ZPR1 e nos loteamentoss aprovados até a data de publicaçãoo desta Lei (n
no caso a
5/2011, art.663-B). Só se
eria permitid
do o desmem
mbramento de lotes
Lei Compleementar 395
com metraagens inferio
ores nas quaddras em que
e mais de 60
0% dos lotes originais já tivessem
sido desdo
obrados (§1ºº do art.63-B
B). Quanto aos
a lotes para habitaçãoo de interessse social,
especifica que o lote mínimo
m
é dee 140m2, co
om testada mínima
m
de 66m, exceto nas
n áreas
m renda de 0(zero) a
destinadas a projetos Habitaciona is de Interessse Social à famílias com
os, cuja met ragem mínim
ma é de 125
5m2, com teestada mínim
ma de 5m
3(três) saláários mínimo
(art.3). Intteressante observar
o
quee vários dos loteamento
os de interessse social co
onduzidos
pela Prefeitura Municip
pal/CDHU/Em
mpreendedo
ores durante ou após o PPlano Diretorr de 2006
oneamento de
d 2007 estaavam em áre
eas delimitad
das como ZEIIS (vide seqü
üência de
e Lei de Zo
mapas), aléém da proxim
midade com os lotes vagos citados no
o mapa anteerior (Mapa 18
1 a).
A Revisão da Lei de Parccelamento e Uso do Solo
S
vigente (Lei Complementar
n.298/2007
7), para ada
aptações às alterações inseridas pela Revisão ddo Plano Dirretor (Lei
Complemeentar n.389//2010) tevee grandes discussões sobre a forma com
mo vinha
respondendo ao previsto no Planoo Diretor de
e 2006. Obvviamente qu e vários pon
ntos, por
mais que teenham sido pensados, ddiscutidos, ne
em sempre acontecem
a
ccomo o espe
erado, e é
justamentee por isso qu
ue a “Revisãoo”, como o próprio
p
título
o sugere, já eera inclusive
e prevista
no Plano Diretor.
D
O Pro
ojeto de Lei Complemen
ntar nº 22, de 31 de maiio de 2011, que
q trata
da Revisão
o da Lei de Pa
arcelamentoo e Uso do Solo vigente (Lei
( Complem
mentar nº 298/2007)
traz contribuições positivas no toccante a quesstão habitacional. Na Suubseção II, Das
D Zonas
d Uso, nos arts.
a
56, 57 e 58, são de
efinidas três tipos de ZEI S: as Zonas Especiais
Especiais de
de Interessse Social 1 (ZEIS-1), que destin
nam-se à re
equalificaçãoo urbana de
d áreas
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consolidadas, com lote
e mínimo de 140 m2 e testada mínim
ma de 6m; aas Zonas Esp
peciais de
Interesse Social
S
2 (ZEISS-2), que desstinam-se a implantação
o de novos pprojetos de habitação
h
de interessse social, co
om lote mínnimo de 160
0m2 e testa
ada mínima de 8m; e as Zonas
Especiais de
d Interesse Social 3 (ZE IS-3), que de
estinam-se a implantaçãão de novos projetos
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Maapa 18a – Localização das ZEIS Plaano Diretor 2006 e lotes vagos

Fonte: Plano Diretor de Jahu 20
006 (ZEIS) , Secretarria de Planejamento
o e Obras da Prefeittura Municipal de Ja
ahu(levantamento dos
d Lotes vagos)

11
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11
17

11
18

11
19

12
20

12
21

12
22

12
23

de habitação de interesse ssocial desenvvolvido pela União, peloo Estado de São
S Paulo
ou pelo Mu
unicípio de Jahu, atravéss da administtração direta
a ou não parra famílias co
om renda
de 0 a 3 salários mínimos. Nestas á reas o lote mínimo
m
é de 125m2 e tesstada mínima
a de 5m.
É certo
c
que se não fosse a pressão políítica, o que foi
f definido nna Lei Complementar
395/2011, quanto aoss lotes de haabitação de interesse social serem de 125m2 e 5m de
testada, po
oderiam esta
ar definidos ccomo ZEIS-3
3 no Mapa de
e Zoneamennto que acom
mpanha o
Projeto de Lei Complem
mentar sobree a Revisão do
d Zoneamen
nto (nº 22/2 011). As ZEISS 1 e 2, já
do definidas pelo Plano Diretor de 2006,
2
mas co
om o Projetoo de Lei nº 22/2011,
haviam sid
elas encon
ntram-se ma
ais especificaadas (Mapa 19). A ZEIS--1 (requalificcação), tend
do o lote
mínimo dee 140m2 e te
estada de 6m
a já previsto
o na Lei de Zoneamento
o vigente
m, atende ao
(2007); já a ZEIS-2(novvos projetoss), tendo o lote
l
mínimo de 160m2 e testada de
d 8m, já
possibilita novos projetos e, natturalmente, maior posssibilidade dee arranjos espaciais.
e
biental de innteresse social desde
Poderão taambém ser instituídas ááreas de reconexão amb
que, além de cumprid
dos os requ isitos especííficos desta categoria, ssejam institu
uídas em
áreas limíttrofes com a Macrozoona de Conssolidação e de Expanssão Urbana (§1º do
art.29/projjeto de lei nº
n 22/2011)). Enquanto
o novas áreas de ZEIS fforam instittuídas no
projeto dee lei nº 22/2
2011, as antteriores foram reclassificcadas, algum
mas que eram ZEIS-1
passaram a ser ZEIS-2, e vice versa , ou parte daas mesmas ficaram
f
ZEIS--1 ou ZEIS-2,, fruto da
dinâmica do
d andamentto dos projeetos a serem implantado
os ou em proocesso de ap
provação.
Nota-se qu
ue apenas uma
u
área esstá como ZEEIS-3, no casso, o Conjunnto Habitacional Frei
Galvão, maas, como verremos adiantte, trata-se de
d uma categoria necesssária frente ao
a déficit
habitacionaal e que se
erá abordad o adiante. Importante ressaltar quue um item
m não foi
discutido com
c
a equipe
e técnica do Grupo SITU
U e consta ne
este Projeto de Lei nº 22
2/2011, a
definição do
d patamar da
d renda fam
miliar para a Habitação de Interesse SSocial (HIS). No Plano
Diretor de 2006, HIS erra aquela deestinada a famílias com renda
r
igual oou inferior a 5 (cinco)
007, HIS era aquela desttinada a fam
mílias com
salários míínimos. Na Lei de Zoneam
mento de 20
renda iguaal ou inferiorr a 6 (seis) ssalários mínimos. Já nesste Projeto dde Lei de Re
evisão do
Zoneamentto de 2007 (nº22/2011)), HIS é aquela destinad
da a famíliass com renda igual ou
inferior a 7 (sete) saláriios mínimos..
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M
Mapa 19 – Revisão
o Zoneamento 20
011

Fo
onte: Revisão do Pllano Diretor Particip
pativo do Município
o de Jahu(2009-201
11)
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Tabela da Revisão
o do Zoneamento 2011
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1

Quanto a estru
utura urbanoo-territorial, o Projeto de Lei nº 22/20011, ratifica o que foi
abordado na Lei Comp
plementar nnº 389/2010 (Revisão do
o Plano Direetor), ou seja
a, há um
novo perím
metro urbano
o que é com preendido pela
p Macrozo
ona de Consoolidação Urb
bana e de
Expansão Urbana e este é dividiido em Unid
dades de Pa
aisagem(UdPP), que por sua vez
m-se em zon
nas de usos e zonas esspeciais (art.36). Dentree as zonas especiais,
e
subdividem
foram inseridos os corrredores urbaano-territoriaais - eixos de
e ligação entrre o centro da
d cidade
pais vias de ligações com
m outros municípios (art.67), denom
minados Zona
a Especial
e as princip
Corredor Urbano-Terri
U
itorial (ZECU
UT). Também
m foram insseridos os ppolinúcleos, no caso,
subdivido em dois tip
pos. A Zona Especial Po
olinúcleo A (ZEPN-A)
(
é formada a partir da
o entre corrredores urbaano-territoriais, o eixo rodoviário
r
e áreas com vocação
intersecção
para o desenvolvimen
nto industriaal, comercial e de serviços, e desttina-se ao uso misto
(art.68). A Zona Especcial Polinúcleeo B (ZEPN-B) é formad
da a partir dda intersecçção entre
ocação para o desenvolvvimento indu
ustrial de
corredoress urbano-territoriais e árreas com vo
pequeno e médio porte, comerciall e de serviço
os, e destina
a-se ao uso m
misto (art.69
9). O anel
nterceptam os
o corredorees urbano-te
erritoriais
viário que liga estes polínucleos e de onde in
o ao centro da cidade é a área de confluência denominadaa Zona Espe
ecial Anel
em direção
Urbano (ZEEAU), que é formada a partir de viaas destinada
as a ligaçõess (Mapa 19) entre as
Zonas Espeeciais Polinú
úcleos (ZEPN
N) e destina-se ao uso misto (art.770). Interna
amente a
ZEAU, é proposta
p
a Zona
Z
Especiial Central do
d Perímetrro Histórico (ZEC-PH) (art.64) e
internamen
nte a este a Zona Espe cial Central do Centro Histórico
H
(ZEEC-CH) (art.6
63). Uma
tabela com
mparativa dass Zonas Espeeciais (Tabelaa 20), entre a Lei de Zoneeamento de 2007 e o
Projeto dee Lei de Revvisão do Zooneamento de
d 2011, po
ode dar um
ma amostragem mais
compacta das
d transform
mações proppostas.

127

Tabela 20 - Zonas Espe
eciais: compparativo entrre a Lei de Zoneamento
Z
o 2007 e o Prrojeto de
Lei de Reviisão do Zone
eamento 20111
ZONAS ESSPECIAIS
Lei de Zoneaamento 2007
(Lei Complementar nº 298, de 11/11/22007)
ZEC-NA
ZEC-AP
ZERJ
ZEPUR
ZEIC
ZEIT
ZEIS-req
ZEIS-np
Área para
estudo e
o
delimitação
de ZEIS

Zona Espe
ecial Central – Área
Núcleo
Zona Espe
ecial Central – Área
periférica
ecial do Rio Ja hu
Zona Espe
Zona Espe
ecial de Parqu es
Urbanos
ecial de Intereesse
Zona Espe
Cultural
Zona Espe
ecial de Intereesse
Turístico
ecial de Intereesse Social
Zona Espe
para requalificação
Zona Espe
ecial de Intereesse Social
para novo
os projetos
O distrito de Potunduvaa e o bairro
beiro
de Vila Rib

Projeto de Le
ei Revisão Zonneamento 20
011
(Projeto de Lei
L Complemeentar nº 22, de
e
31/05/2011)
ZEC-CH Zona Especial Ceentral Centro Histórico
ZEC-PH
ZERJ
ZEPUR

Zona Especial Ceentral do Períímetro
Hisstórico
Zona Especial doo Rio Jahu
Zona Especial dee Parques Urb
banos

ZEIC-1

Zona Especial dee Interesse Cu
ultural 1

ZEIC-2

Zona Especial dee Interesse Cu
ultural 2

ZEIT-1

Zona Especial dee Interesse Tu
urístico 1

ZEIT-2

Zona Especial dee Interesse Tu
urístico 2

ZEIS-1

Zona Especial dee Interesse So
ocial 1

ZEIS-2
ZEIS-3
ZECUT

Zona Especial dee Interesse So
ocial 2
Zona Especial dee Interesse So
ocial 3
Zona Especial Coorredor UrbanoTerritorial
Zona Especial Poolinúcleo A
Zona Especial Poolinúcleo B
Zona Especial A nel Urbano

ZEPN-A
ZEPN-B
ZEAU

Fonte: Lei Co
omplementarr nº 298, de 111/11/2007 e Projeto
P
de Lei Complementaar nº 22, de 31
1/05/201.

evisão do
As Zonas de Uso da Lei dee Zoneamentto (2007) e do Projeto dde Lei de Re
o iguais, apeenas no Proje
eto de Lei ela
as são subdivvididas em função de
Zoneamentto (2011) são
suas especificidades (Tabela 21).
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Tabela 21 - Zonas de uso:
u comparaativo entre a Lei de Zone
eamento 20007 e o Proje
eto de Lei
de Revisão
o do Zoneam
mento 2011
ZONAS DE
D USO
Lei de Zoneaamento 2007
(Lei Complementar nº 298, de 11/11/22007)
ZIND
ZSECOM
ZER
ZPR-1
ZPR-2
ZCHAC

Zona predominantemente
industrial
Zona predominantemente de
serviços e com
mércio
Zona exclusivvamente resid encial
Zona predominantemente
residencial 1
Zona predominantemente
residencial 2
Zona de chácaras residenciiais

Projeto de Lei Revisão Zoneeamento 2011
1
(P
Projeto de Lei Complementtar nº 22, de
31/05/2011)
ZIND
Zona
Z
Predomiinantemente
industrial
ZSECOM
Zona
Z
predomiinantemente de
serviços
s
e com
mércio
ZER-1
Zona
Z
exclusivaamente reside
encial 1
ZER-2
Zona
Z
exclusivaamente reside
encial 2
ZPR-1
ZPR-2
ZPR-3
ZCHAC-1
ZCHAC-2

Zona
Z
predomiinantemente
residencial
r
1
Zona
Z
predomiinantemente
residencial
r
2
Zona
Z
predomiinantemente
residencial
r
3
Zona
Z
de chácaaras residenciais 1
Zona
Z
de chácaaras residenciais 2

Fonte: Lei Complementa
ar nº 298, dde 11/11/200
07 e Projeto de Lei Com
mplementar nº
n 22, de
31/05/2011.

Um
ma modificaçção substanccial foi feita em relação
o à quantidaade e delimitação do
perímetro das “Unidades de Paissagem” no Projeto de Lei da Revissão do Zoneamento
e relação a Lei Compllementar nºº 389, de
(Projeto dee Lei Complementar nº 22/2011) em
29/12/2010 (Revisão do
d Plano Diiretor). Enq
quanto na Revisão
R
do Plano Direto
or foram
m (sendo 6 no perímetrro urbano); nno Projeto de
d Lei da
propostas 9 Unidades de Paisagem
o Zoneamento são proppostas 10 un
nidades de paisagem
p
(seendo 7 no perímetro
p
Revisão do
urbano). Esste aumento
o se deve a um estudo mais
m detalha
ado acerca ddas peculiaridades de
cada setor da cidade em
e que fora m definidas as Unidades de Paisageem (que a equipe
e
da
amento e O
Obras conhe
ece profund
damente), ccomo também pela
Secretaria de Planeja
ação às baciaas hidrográficas. Esse
peculiaridaade onde esttá cada Unidaade de Paisaagem em rela
re-estudo vem
v
de enco
ontro às preoocupações, também, doss estudos da equipe do Serviço de
Água e Esggoto do Mun
nicípio de Jahhu (SAEMJA)), quanto ao seu Plano dde Saneamento; bem
como da equipe
e
de Drenagem
D
U
Urbana, junto a Secretaria de Planeejamento e Obras e
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Secretaria de Serviços Municipais. É, portanto, uma oportu
unidade paraa o trabalho conjunto
de várias Secretarias. Em sua Seeção I, Das Unidades de Paisagem
m, o Projeto
o de Lei
2011 assim a s define:
Complemeentar nº 22/2
“Arrt. 37. A Unid
dade de Paissagem 1 deliimita o Perím
metro Históriico em confo
ormidade
com
m o no Anexxo 8 – Mapass das Unidad
des de Paisag
gem incluídoo no Plano Diretor
D
do
Mu
unicípio de Jahu pela LLei Complem
mentar nº 389/2010,
3
abbrangendo o Centro
Hisstórico do Município
M
dee Jahu e tem como objetivo garanntir a conservação e
visibilidade do patrimônioo, preservar o tecido histórico, os ttraçados da
as vias, o
p
de recuos fronntais e laterais que
perrímetro dass áreas verrdes e o padrão
carracterizam a ocupação doo Século XIX e Século XX.
Artt. 38. A Unid
dade de Paissagem 2 parrte da Unidade de Paisaggem 1 em su
ua lateral
oesste, na área compreenddida entre a margem esquerda do RRio Jahu e a Avenida
Caeetano Perlatti, onde estáá localizada a bacia do Có
órrego Jataí.
Artt. 39. A Unidade de Paaisagem 3 parte da biffurcação co mpreendida entre a
maargem direita
a do Rio Jaú e a Rodovia João Ribeiro
o de Barros ddo lado oeste
e da Zona
de Consolidaçã
ão Urbana o nde está loccalizada as bacias
b
do Có rrego São Jo
osé e São
Joaaquim.
Artt. 40. A Unid
dade de Paissagem 4 parte da Unida
ade de Paisaagem 1, em seu lado
norrte, na área compreenddida entre a margem direita do Rioo Jaú, seguin
ndo até a
bifu
urcação com
m a Rodovia JJoão Ribeiro de Barros e compreendiida entre a Rodovia
R
e
a Avenida
A
João Ferraz Netoo onde está lo
ocalizada a bacia
b
do Córrrego dos Pire
es.
Artt. 41. A Unid
dade de Paissagem 5 parte da Unida
ade de Paisaagem 1, em seu lado
norrte/nordeste
e, na área ccompreendida entre a Avenida Joã
oão Ferraz Neto
N
e a
Maargem direita
a do Rio Jaú, onde esta lo
ocalizada a abacia do Córrrego Santo Antônio.
Artt. 42. A Unid
dade de Paissagem 6 parte da Unida
ade de Paisaagem 1, em seu lado
lestte, na área compreend ida entre a margem esquerda do RRio Jaú e a margem
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direita do Córre
ego da Figueeira, onde esttá localizada a bacia do CCórrego Bom
m Retiro e
a bacia
b
direita do
d Córrego dda Figueira.
Artt. 43. A Unid
dade de Paissagem 7 parte da Unida
ade de Paisaagem 1, em seu lado
sul/sudoeste, na
n área com
mpreendida entre a ma
argem esqueerda do Córrego da
Figueira e a Avenida
A
Caettano Perlati,, onde esta localizada a bacia esqu
uerda do
ueira e a baccia do Ribeirãão Ave Maria
a.
Córrrego da Figu
Artt. 44. A Uniidade de Paaisagem 8 é o Bairro do
d Pouso Allegre de Baixo, com
carracterísticas voltadas paara o turism
mo, onde esstá localizaddo o Ribeirã
ão Pouso
Aleegre.
Artt. 45. A Uniidade de Paaisagem 9 é o bairro rural
r
da Vilaa Ribeiro, onde está
loccalizada a baccia alta do Riibeirão Ave Maria.
M
Artt. 46. A Unid
dade de Pais agem 10 é o Distrito de Potunduva, onde está lo
ocalizado
o Córrego
C
Água
a Branca.”

Ob
bservando o ANEXO III – Mapa de
e Zoneamento e o ANEEXO II – Qu
uadro de
Zoneamentto, do Proje
eto de Lei daa Revisão do
o Zoneamentto (Projeto dde Lei Complementar
nº 22/2011
1), pode-se perceber
p
quee, exceto pela UdP 1 (cen
ntro históricoo) e UdP 2 (o
ocupação
mais rarefeeita da cidad
de), em todaas as demaiss UdPs há Zo
onas Especiaiis de Interessse Social
(ZEIS). Há, portanto, um
u anseio ppelo equilíbrrio na distrib
buição não ssó de habitações de
cunho sociial em todass as áreas daa cidade, maas, também, dos demaiss serviços bá
ásicos em
função da estruturaçã
ão urbano-tterritorial proposta
p
na Revisão doo Plano Dirretor (as
d Paisagem, os Corredoores Urbano-Territoriais, os Polinúcleeos, a Trama
a Urbana
Unidades de
Mínima e a Reconexão Urbana e Am
mbiental).
Um
ma forma de propiciar essta distribuiçção mais equ
uitativa na ccidade é utilizando-se
dos mecan
nismos do Estatuto
E
da Cidade, como o solo criado, a ooutorga onerosa e a
transferênccia do poten
ncial construutivo. No caaso do solo criado e daa outorga on
nerosa, o
Projeto dee Lei nº 22/2
2011 propõee que a Pre
efeitura posssa autorizar a aquisição
o do solo
criado na Zona
Z
Especia
al Corredor Urbano Territorial (ZECU
UT), na Zonaa Especial Polinúcleo
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(ZEPN), na Zona Especiial Anel Urbaano (ZEAU) e nas Áreas de
d Influênciaa das Zonas Especiais
Polinúcleo,, mediante a contrapresttação do ben
neficiário ao Poder Públicco Municipal (art.84).
A aquisição
o do solo cria
ado através dda outorga onerosa
o
será através da ccompra de metragem
m
quadrada do que se pretende e dificar além
m do coeficiente de aprroveitamentto básico
(art.85). A contraprestação do benneficiário ao
o Poder Público Municippal será 70% (setenta
o metro quaddrado, calculado com ba
ase no valor de mercado
o da área
por cento) do valor do
b
(art.86).
do imóvel beneficiário
No caso da transferência ddo potencial construtivo, a Subseçãoo II, Da Transferência
opõe que a Prefeitura auttorize a transferência
do Potencial Construtivvo, em seu a rtigo 88, pro
nte de aprovveitamento ttransferível (CAtrans)
(
do potencial construtivvo referente ao coeficien
E
Centtral Centro Histórico
H
(ZEC-CH) e da ZZona Especia
al Central
dos imóveiis da Zona Especial
Perímetro Histórico (ZE
EC-PH) e doss Imóveis Inttegrantes do Patrimônio Histórico, Artístico
A
e
ombados pelo Municípioo, enquadrad
dos nos grau
us de preserrvação de 1 a 3, pelo
Cultural, to
Estado de São Paulo ou pela Un ião, que esttão ou não situados neessas zonas, para os
imóveis situados na Zo
ona Especial Polinúcleo (ZEPN),
(
na Zo
ona Especiall Corredoress Urbanoa Zona Especcial Anel Urb
bano (ZEAU).. Nos incisoss 1º, 2º e 3º do artigo
Territorial (ZECUT) e na
m é especificado que o imóvel tom
mbado, objetto da transfferência do potencial
88, também
construtivo
o, deverá serr restaurado,, e, ocorrend
do a transferrência do pottencial consttrutivo, o
proprietário do imóvel cedente deeverá recolh
her 5% (cinco
o por cento)) do valor aos cofres
N
vem ao caso, aquui, entrar em
e detalhes de como será consid
derado o
públicos. Não
coeficientee de aproveitamento traansferível para os imóve
eis situados nna ZEC-CH e ZEC-PH,
que estão detalhados ao longo ddos artigos do Projeto de Lei nº 222/2011, ma
as deixar
F
de
registrado que estas operações e ssuas respecttivas receitass serão geriddas por um Fundo
etro Históricco e um Fund
do de Obras Sociais e Inffraestrutura Urbana a
Conservaçãão do Períme
ser criado.
o Centro e do Perímetroo Histórico, este
e
seria
No caso do Fundo de Consservação do
mento e Obrras, com gestão autônom
ma, e com o objetivo
vinculado à Secretaria de Planejam
de conservvar as áreas públicas,
p
rea lizar obras de infraestruttura e conse rvar imóveiss públicos
tombados (título IV, ca
apítulo I, artt. 111, 112). As ações a serem reallizadas atravvés deste
ual, na Lei de
e Diretrizes O
Orçamentária
as e a Lei
Fundo deveerão ser previstas no Plaano Plurianu
Orçamentáária Anual (art.115).
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No caso do Fu
undo de Obrras Sociais e Infraestruttura Urbana,, será comp
posto das
receitas provenientes dos
d valores aarrecadadoss pelo Municcípio através da outorga onerosa.
plicados na Unidade de
e Paisagem em que esttá situado o imóvel
Estes podeerão ser ap
beneficiário
o, com o objetivo de ssuprir as ne
ecessidades de obras soociais (como
o escolas,
postos de saúde
s
e projetos de habiitação de intteresse social), implantaçção e conserrvação de
áreas públicas e obrass de infraesttrutura (cap
pítulo II, art. 117 a 119)). Neste contexto, as
a cada UdP, poderiam ser debatidass com a com
munidade, discutindo
obras neceessárias para
suas prioridades. Uma amostragem
m das necesssidades de cada UdP juunto a popullação, foi
H
naas reuniões do
d PLHIS,
conduzida pelo Grupo SITU e a eqquipe da Seccretaria da Habitação
ulação em escolas
e
e poosteriormente seus
através dee questionárrios distribuíídos a popu
resultados apresentado
os nas mesm
mas escolas. Tal
T fato será comentadoo adiante no presente
Relatório.

1.4. Estrutu
ura fundiária
a e imóveis ppotenciais pa
ara habitaçã
ão de interessse social
1.4.1. Imóveis públicos vagos
p
pelaa Prefeitura foi quanto a Fazenda Saantana, adqu
uirida em
A informação passada
nteresse Soocial. Esta área foi
2009 paraa justamentte se implaantar Habittação de In
apresentad
da, inclusive, em Audiênncia Pública com o Núcleo Gestor dda Revisão do Plano
Diretor Parrticipativo de
e Jahu no diia 11/12/200
09, tendo co
omo pauta a análise e aprovação
das áreas propostas
p
pa
ara a implanntação de no
ovos loteame
entos na Preefeitura. Se levarmos
em conta que sua área destinad a à habitaçção é de 174.000m2, d escontadas as áreas
destinadas para áreas verdes (20%
%), institucio
onal (5%) e sistema
s
viárrio (25%), teríamos o
50%) para ha
abitação, tottalizando, po
ortanto, 87.0
000m2. Baseeado na classsificação
restante (5
adotada para
p
o zone
eamento prooposto nestta área (Pro
ojeto de Leei Complementar nº
22/2011), como
c
sendo
o ZEIS 2 (Zonna Especial de
d Interesse Social 2 – N ovos Projeto
os), onde
os lotes tem área míniima de 160m
m2, teríamoss 543 unidad
des habitacioonais. É certo que há
P
já estudava um
m projeto differenciado pa
ara a área, seeja em funçã
ão de sua
tempos a Prefeitura
topografia ou mesmo da
d preservaçção dos corp
pos d’água aí existentes.. Mas se o fo
osse com
área mínim
ma de 125m2
2 (ZEIS 3), terríamos 153 unidades
u
a mais,
m
totalizanndo 696 unid
dades.
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1.4.2. Imóveis vagos na área centtral
Foii solicitado ao
a Departam
mento de Patrimônio Histtórico da Seccretaria Mun
nicipal de
Cultura e Turismo
T
de Ja
ahu, que envviasse a relaçção dos imóvveis vazios siituados no perímetro
p
histórico de
d Jahu. Do total de 188 imóveis, 4,
4 segundo o arquiteto Ricardo Dal’Bo, tem
potencial para
p
habitaçã
ão de cunhoo social . A quantidade de imóveis é muito pouca frente
aos gastos que teriam que ser feittos quanto ao
a restauro e atualizaçãão programática para
abrigar fam
mílias nos im
móveis. Entreetanto, cham
ma a atenção
o a quantidadde de imóve
eis vagos,
abandonad
dos, ou com
m a observaçção de “vagos há anos””. Tudo indicca, portanto
o, que os
instrumenttos como o IPTU proogressivo nãão estão se
endo aplica dos, ou nã
ão estão
conseguind
do ter o efe
eito esperaddo mediante
e sua aplica
ação. Acrediita-se, tamb
bém, que
muitos desstes imóveis possam estaar nestas con
ndições justa
amente com a intenção de
d serem
demolidos para edificação de novaas construçõe
es, ou mesm
mo demoliçãoo com a finalidade de
se utilizar a área para estacioname
e
ento de carro
os. A hipótesse vem da oobservação da
d grande
falta de vagas
v
para estacionam
mento de carros
c
ou mesmo o número exxíguo de
estacionam
mentos. Um outro dadoo que chama a atenção é a quantidaade de áreass “vazias”
no miolo das quad
dras da árrea central.. Se pudessem ser aproveitado
os como
estacionam
mentos, pode
eriam, tambéém, se consttituir como uma
u
alternattiva para min
nimizar o
problema das vagas na área ccentral. Natturalmente que isso eexigiria um projeto
o de Mobilid
dade que pooderia ser estudado e
particularizzado do centtro, atreladoo a um Plano
viabilizado com o Fund
do de Conse rvação do Ce
entro e do Perímetro
P
Hiistórico e o Fundo
F
de
Obras Sociaais e Infraesttrutura Urbaana.

1.5

UTCIONAL, RECURSOS
ORGANIZA
AÇÃO INSTITU
R
E FONTES

1.5.1 Organ
nização Instiitucional
A Prefeitura Municipal de Jahhu possui diiversas secre
etarias autôônomas, rela
acionadas
t
doo município, a saber: as questões
q
am
mbientais fazem parte
com ao plaanejamento territorial
da Secretaria de Meio Ambiente; aas questões de habitação
o, da Secretaaria de Habitação; as
d trânsito e transportee, da Secrettaria de Trânsito e Trannsporte; as questões
questões de
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relacionadaas às obras públicas, pl anejamento e projetos à Secretariaa de Planeja
amento e
Obras; as questões
q
de manutençãoo geral, repaaros, etc, à Secretaria
S
dee Serviços Municipais
M
e as questõ
ões de sanea
amento e abbastecimento
o, ao Serviço
o de Água e Esgoto do Município
M
de Jahu (SA
AEMJA).
A Secrretaria de Habitação
H
é a estruturaa básica parra a implem
mentação da
a política
habitacionaal e possui um leque de atribuiçõ
ões por setores. O Settor de Presttação de
Serviços, onde há o ate
endimento a todos os prroprietários de lotes urbbanizados, incluindo a
transferênccia de titularridade dos lootes; doações de lotes pa
ara populaçãão carente attravés de
lei específica do municcípio; atualizaações de dados nos siste
emas e proccessos dos lo
otes onde
d endereçoos, ordens judiciais a serem cum
mpridas; ped
didos de
envolvem mudança de
e água e de luz, junto aao SAEMJA e a CPFL;
alinhamentto de lotes; pedidos dee ligações de
pedidos dee certidões de
d conclusã o e habite-sse, dando orientações nno procedim
mento em
conjunto com
c
a Secretaria de O
Obras; pedid
dos de escrritura públicca dos lotess, dando
encaminhaamento para os cartório s e ao registtro de imóve
eis; atendim
mento de seggunda via
de contratos e plantass; convênio com a Associação dos Engenheiros
E
e Arquiteto
os de Jaú
as e regularrizações de moradia
m
eco
onômica; insscrições de casas
c
nos
com pedidos de planta
ais da Caixa Econômica Federal e do
d CDHU, juunto às construtoras
programas habitaciona
or específicoo de atendimento ao CDHU,
C
que ocorre as segundas,
conveniadaas. Um Seto
quartas e sextas-feiras, onde é realizad
da a transsferências de financia
amentos;
recomerciaalização; quittação por invvalidez; quitação por mo
orte e quitaçção por FGTSS total ou
parcial.

O Setor Social, quee realiza o acompanhamento ssocial relativos aos

m
m
mutirão – de
estinados à pessoas de baixa renda
a, junto a
empreendiimentos – modalidade
CDHU e Caixa
C
Econô
ômica Federral.

E, finalmente, o Setor Técnnico de Enggenharia,

responsáveel pelo acompanhamennto e plane
ejamento técnico de enngenharia ju
unto aos
empreendiimentos; pro
ovidências juunto ao Siste
ema Financeiro de Habittação (SFH), Cartórios
e seus resp
pectivos órgã
ãos para envvio de docum
mentação ne
ecessária parra pré-aprovvação dos
conjuntos habitacionai
h
s planejadoss.
Entretaanto, cabe a Secretaria dde Planejam
mento e Obra
as a elabora ção e aprovvação dos
projetos do
os conjuntoss habitacionaais. A falta de
d informaçõ
ões atualizaddas entre a Secretaria
S
de Planejamento e Obras com a dde Habitação
o ficou evidente ao levanntar informa
ações dos
conjuntos habitacionai
s nas duas SSecretarias. Muitas
h
M
vezess o projeto jáá tinha sido aprovado
a
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ou estava em vias de aprovação na Secretarria de Plane
ejamento e Obras e não era de
conhecimeento da Secre
etaria de Ha bitação. A elaboração
e
do PLHIS juntto à Revisão do Plano
Diretor foi uma oportu
unidade paraa esta troca de informaçções, verificaando deficiên
ncias que
s resolvida
as em um traabalho conjunto.
só podem ser

ntes
1.4.3. Recursos e Fon
ma das fontes utilizadas ppara a análisse da composição das recceitas foi a Fundação
F
Um
SEADE, um
ma vez que ass informaçõees sobre tran
nsferências estaduais
e
e ffederais, bem
m como a
arrecadaçãão de impostos municippais já estavaam sistemattizadas, senddo possível construir
dados dos últimos dezz anos de arrrecadação, no caso, no período dee 2000 a 200
09. Outra
fonte foram
m aquelas fo
ornecidas pe la própria Se
ecretaria de Finanças da Prefeitura Municipal
M
de Jahu, on
nde foi possível verificarr os investim
mentos dos recursos munnicipais, inclusive em
habitação, pelo menos nos últiimos quatro
o anos (2006 a 20099). Tais info
ormações
m-se
encontram

expostas

nas

tabela
as

nna

se
eqüencia.
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TTabela 24 - Compo
osição da Receita Municipal corren
nte – receita tributária municipal (1
1998 – 2008)
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TTabela 25 - Compo
osição da Receita Municipal corren
nte – transferênciaas (2000 – 2009) – folha 1/3
Vaariável
To
otal da Receita
M
Municipal (Em reais de
20011)
To
otal de Receitas
M
Municipais Correntes (Em
m
reeais de 2011)
TTotal da Receita
Trributária Municipal (Em
m
reeais de 2011)
To
otal de Deduções da
Reeceita Municipal
Co
orrente (Em reais de
20011)
To
otal de Arrecadação de
Im
mpostos Municipais (Em
m
reeais de 2011)
Arrrecadação de IPTU (Em
m
reeais de 2011)
Arrrecadação de ITBI (Em
reeais de 2011)
Arrrecadação de ISS (Em
reeais de 2011)
Arrrecadação de IVVC (Em
m
reeais de 2011)
To
otal de Arrecadação
M
Municipal de Taxas (Em
reeais de 2011)
Arrrecadação Municipal de
Co
ontribuições de
M
Melhoria (Em reais de
20011)
Reeceita Municipal de
Co
ontribuições (Em reais
dee 2011)

2000

2001

2002

2003

2004

2005
5

2006

2007

200
08

2009

123.224.290

137
7.233.010

130.346.014

125.104.033

137.307.317

148.465.065

176.265.149

2
211.944.767

200.691
1.366

206.957.098
8

122.698.757

135
5.889.553

137.150.325

131.600.024

1443.544.384

155.830.298

183.734.089

2
211.018.569

212.222
2.339

222.686.164
4

19.220.489

19
9.950.978

23.235.3880

21.718.725

222.630.533

22.627.7
762

33.527.686

36.934.960

36.649.591

39.132.946
6

8.229.328

7.374.079

7.718.031

8.316.330

9.109.999

-

14.702.093

16.487.127
7

12.588.905

13
3.525.049

18.435.5998

17.621.258

118.158.684

16.290.8
885

25.860.479

26.787.792

27.651.698

29.660.385
5

6.713.886

6.915.437

10.895.2441

10.413.696

111.498.061

9.956.605

14.541.408

15.553.854

15.168.896

16.113.563
3

1.903.229

1.831.783

1.659.741

1.574.788

988.074

-

2.850.794

1.694.676

2.092.932

2.353.050

4.509.486

5.295.342

4.984.558

4.828.409

4.728.315

5.124.048

6.895.505

8.256.418

8.685.279

9.906.721

6.603.366

6.408.070

4.788.04
48

4.025.041

44.189.667

6.329.715

7.648.758

10.135.850

8.984.078

9.446.798

28.217

17.859

11.733

72.425

282.182

7.161
1

18.448

11.318

13.81
16

25.763

243.078

2
200.483

195.2722

2.225.104

3.278.438

3.727.109

4.193.797

3.806.551

3.253.911

3.241.058

Fo
onte: Fundação SEA
ADE, 2012.
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TTabela 25 - Compo
osição da Receita Municipal corren
nte – transferênciaas (2000 – 2009) – folha 2/3
V
Variável
Receita Municipal Patrrimonial
(EEm reais de 2011)
Receita Municipal de A
Atividades
Diversas (Em reais de 2
2011)
To
otal de Outras Receittas
M
Municipais Correntes (Em reais
dee 2011)
To
otal de Receitas Mun
nicipais de
Caapital (Em reais de 20
011)
Receitas Municipais co
om
Alienação de Bens (Em
m reais de
20
011)
Receitas Municipais co
om
Amortização de Emprééstimos
(EEm reais de 2011)
To
otal da Receita Municcipal com
Trransferências de Capiital (Em
reeais de 2011)
Receita Municipal por
Trransferências Correnttes (Em
reeais de 2011)
Receita Municipal porr
Trransferências Corren
ntes
In
ntergovernamentais ((Em reais
dee 2011)
To
otal da Receita Muniicipal por
Trransferências Corren
ntes da
U
União (Em reais de 2011)

2000
0
702.21
17

2001
857.222

2002
739.406

200
03
970.4
488

2004
615.887

2005
670.559

20
006
959
9.315

2007
1.751.086
6

2008
2.142.045

2009
2.549.587

19.201.6
605

18.136.843

18.173.691

18.570
0.432

20.904.567

29.495.193

27.91
15.572

29.751.057
7

27.976.088

30.397.959

8.580.0
033

1.622.785

8.283.488

8.892..266

11.383.967

6.383.084

12.45
51.481

23.481.491
1

14.453.584

16.653.406

525.53
32

1.343.459

1.425.017

878.0
087

1.480.963

951.100

1.64
41.060

914.249

3.133.834

744.380

27.063

10.728

25.217

29.116

18.321

31.414

20..453

186.152

91.743

7.709

-

-

-

-

-

-

-

-

498.47
70

1.332.730

1.399.800

848.9
969

1.276.918

366.067

243
3.788

728.097

2.391.310

736.671

74.751.3
338

85.139.476

86.523.092

79.223
3.015

84.730.994

92.926.590

104.6
686.238

115.293.42
27

127.747.120

130.711.206
1

74.738.6
668

82.565.357

82.020.635

77.370
0.673

81.082.686

90.287.777

100.8
832.135

110.492.37
75

124.262.235

128.524.491
1

22.713.6
649

24.801.379

22.234.062

22.986
6.796

24.412.147

30.341.949

33.27
76.466

36.310.609
9

41.132.778

42.905.349

Fo
onte: Fundação SEA
ADE, 2012
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TTabela 25 - Compo
osição da Receita Municipal corren
nte – transferênciaas (2000 - 2009) – folha 3/3
V
Variável
Reeceita Municipal por Traansferências de
Reecursos do SUS – União (Em reais de
20011)
Reeceita Municipal por Traansferências da
Co
ota-Parte do FPM (Em reeais de 2011)
Reeceita Municipal por Traansferências de
Reecursos do FNAS – União (Em reais de
20011)
R
Receita Municipal – IRRFF (Em reais de
20011)
Reeceita Municipal por Traansferências de
Reecursos do FNDE – União (Em reais de
20011)
Reeceita Municipal por Traansferências da
Co
ota-Parte do ITR (Em reaais de 2011)
To
otal da Receita Municip
pal por
Trransferências Correntess do Estado (Em
reeais de 2011)
Reeceita Municipal por Traansferências da
Co
ota-Parte do ICMS (Em rreais de 2011)
Reeceita Municipal por Traansferências da
Co
ota-Parte do IPI – Estado
os Exportadores
(EEm reais de 2011)
Reeceita Municipal por Traansferências da
Co
ota-Parte do IPVA (Em rreais de 2011)
Reeceita Municipal por Traansferências de
Co
onvênios (Em reais de 2011)
Reeceita Municipal – Demaais
Trransferências Correntes (Em reais de
20011)

2000

2001

2002
-

2003
-

2004
2.477.929

2005
4.104.856

2006
4.007.452

2007
7
530.109

2008
5.616.180

2009
6.898.076

14..950.095

15.764.08
87

20.089.209

18
8.029.812

18.121.1
192

21.198.648

2
22.956.210

25.525.751

29.399.293

27.845.887

-

-

-

60.004

86.950

614.591

854.210

588.001

896.057

804.365

944.23
33

1.210.235

1.572.772

1.119.7
741

1.414.604

904.496

-

-

792.22
24

3.721.284

4.223.183

4.580.5
511

4.468.379

5.128.080

1.2
243.694

1.243.17
70

233.848

222.067
7

203.561

172.836

146.16
63

165.055

173.702

175.6
667

170.847

339.350

52..025.018

57.763.97
79

47.445.066

42
2.171.342

42.576.3
395

44.299.810

5
50.634.929

54.041..199

57.055.118

55.152.994

31..186.060

30.641.39
98

33.351.153

29
9.857.352

32.289.2
294

33.235.480

3
37.040.245

37.954.801

40.812.736

39.253.172

360.592

348.461
1

331.255

269.266

294.83
35

316.517

345.537

386.194

400.388

288.794

8.2
239.115

9.176.90
05

9.495.657

8
8.360.453

9.086.364

10.019.423

1
12.530.194

14.316.857

14.353.804

14.451.411

4.314.643

1
1.679.870

3.482.399

2.531.420

3.849.332

4.778.166

3.484.884

2.089.266

187.812

172.475

165.91
10

107.394

4.771

22.88
88

-

97.450

2.574.120

Fo
onte: Fundação SEA
ADE, 2012.
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Tabela 26 – Total da re
eceita municcipal entre 20
001 e 2009
Ano

Recceita Municiipal

2001
2002

R$
R$

61.21
13.110,03
65.99
94.610,64

2003
2004
2005

R$
R$
R$

77.77
75.104,07
93.35
51.271,95
107.77
76.010,97

2006

R$

129.20
01.208,44

2007
2008

R$
R$

154.37
70.102,97
179.69
98.917,23

2009
2010
Média:

R$
R$
R$

180.61
18.938,40
206.69
90.869,33
125.66
69.014,40

Fonte: Prefeeitura Municip
pal de Jahu, 20011.

A primeira
p
con
nstatação quue se pode fazer destas tabelas, messmo conside
eradas as
diferenças de valores entre os ddados totaiss da receita
a entre a Fuundação SEADE e a
Secretaria de Finanças Municipal, é que houve
e um aumen
nto crescentee da receita corrente
otal de arrecadação de impostos municipais
m
municipal nos últimos 10 anos. Ennquanto o to
905 em 20000, para R$ 29
9.660385 em
m 2009, o tootal de transferências
passou de R$ 12.588.9
p
de R$
R 52.025.0118 em 2000 para R$ 55.152.994 em
m 2009; e o total de
estaduais passou
transferênccias federaiss passou de R$ 22.713.6
649 em 2000 para R$ 442.905.349 em
e 2009.
Estes cresccimentos fora
am responsááveis pelo au
umento da re
eceita municcipal de R$ 122.68.75
1
em 2000 para
p
R$ 222..686.164 em
m 2009. Com
mo se vê hou
uve um aum
mento exponencial da
receita municipal no pe
eríodo. Este aumento de
emonstra, po
or outro ladoo, que a parrticipação
aduais e fedeerais na rece
eita corrente municipal é muito significativa e
das transfeerências esta
representaa, de certa fo
orma, uma ddependência significativa
a dos outros entes federativos na
composição da receita
a própria. CContudo, a arrecadação
o municipal no período
o não foi
c
a ateenção o aum
mento expre
essivo pela aarrecadação de IPTU,
desprezível. No caso, chama
713.886 parra R$ 16.11
13.563, o im
mposto que mais aumentou em
que passou de R$ 6.7
os anos. Umaa das provávveis causas do
d aumento ddesta arreca
adação se
arrecadaçãão nos último
deve, provvavelmente, à quitação de débito de
d alguns do
os maiores devedores da
d dívida
ativa, já qu
ue, segundo informações
i
s da Secretaria de Planeja
amento e Obbras, a maiorria destes
141

se deve a dívidas de IPTU. Se issoo realmente
e se confirmar para os ddemais deve
edores da
dívida ativva, é um im
mposto quee pode ser considerado para dessenvolver prrogramas
habitacionaais seja por sua arrecadaação ou messmo para ocu
upação, casoo possível em
m termos
espaciais. Quanto às trransferência s, há uma diferença entrre as estaduaais e federaiss.
En
nquanto as trransferência s federais prraticamente dobraram eentre 2000 a 2009, as
estaduais permanecera
p
am praticam
mente estáve
eis no mesm
mo período. Contribuiu para
p
este
aumento das
d transferê
ências federrais, o repassse de recurrsos do Sisteema Único de
d Saúde
(SUS) a paartir de 2004, com um salto expre
essivo nos anos de 20088 e 2009. Quanto
Q
a
transferênccia do FNDE e ao FPM, eestes passaraam a contrib
buir, respectiivamente, a partir de
2004 e 200
05. O FPM te
eve um aumeento expresssivo a partir de 2007, deecaindo em 2009,
2
eo
FNDE tevee um aumen
nto expressivvo a partir de 2005. O aumento ddas transferê
ências da
União dep
pende, naturralmente, dee uma organização inte
erna da Preffeitura Mun
nicipal de
forma a reeceber mais recursos, poor exemplo, através dos repasses dee programas federais,
inclusive para
p
a produ
ução de habbitação de interesse
i
social. No casso de Jahu, esforços
expressivoss tem sido fe
eitos , como as verbas já conseguidass através do PAC 1 e 2 (P
Programa
de Aceleração de Cresccimento) do Governo Fed
deral. No PA
AC 2, a verbaa é de R$ 60 milhões,
á liberados eem 2011 para obras de Macrodrenag
M
gem nos córrregos da
sendo R$43 milhões já
P
e no Rio Jahu. Esttas obras irãão beneficiar vários bairrros, incluindo áreas
Figueira, Pires
definidas como
c
ZEIS, contribuindo
c
o, portanto, para áreas onde estão e serão imp
plantadas
habitaçõess de interessse social. O impacto desstas verba do PAC 2 serrá tão grand
de, que a
previsão orrçamentária encaminhadda em outub
bro de 2011 (R$ 281.041 .313,00) é de 33,56%
maior do que aquela fixxada no messmo período para o ano de
d 2010, em
m R$ 210.419.278,0023
Quanto às tran
nsferências eestaduais, a estabilidade
e dos repassses tem sup
porte nas
transferênccias de arrecadação de ICMS, que teve alguma
as oscilaçõess, mas passo
ou de R$
31.186.060
0 em 2000 para R$ 39.2553.172 em 2009.
2
Se com
mparada às ddemais transferências
ao municíp
pio, esta é a que mais coontribui no montante
m
total das transsferências re
ealizadas,
superando, inclusive, to
odo montantte da arrecadação municcipal.

23

TEIXEIRA, J.H. Verba do
o PAC incha o orçamento de
e Jaú para 201
12: R$ 281 mii. In: Jornal Jau
uNews,
m http://jauneews.net/noticcias/Politica/7
724/Verba-do--PAC
07/10/2011. Acessado em
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TTabela 27 – Despeesas Municipais (2
2006 – 2010)
Títulos

2006

2007

2008

20
009

Leggislativa

R$

1.659.51
13,17

R$

1.746.355,46

R$

Ad
dministração

R$

10.100.32
28,14

R$

11.319.338,48

R$

13.320.840,99

R$

15.050.420
0,70

Segurança Pública

R$

375.54
42,74

R$

455.448,32

R$

7
754.013,67

R$

912.763,43

Assistência Social

R$

3.259.80
06,81

R$

3.833.100,66

R$

4.133.979,52

R$

7,09
4.852.527

Saúde

R$

20.537.29
91,01

R$

26.307.594,17

R$

30.4
420.241,53

R$

34.619.156
6,62

Educação

R$

31.295.84
43,55

R$

37.169.177,40

R$

43.260.760,17

R$

49.364.781,57

Cu
ultura

R$

1.461.96
66,58

R$

1.612.477,21

R$

1.7
710.462,19

R$

1.804.375,96

Dirreitos da Cidadania

R$

Urrbanismo

R$

16.962.84
40,32

R$

18.672.347,86

R$

27.7
701.513,87

R$

24.128.970
0,81

Haabitação

R$

629.05
57,07

R$

652.508,85

R$

966.947,33

R$

2.759.833,25

Saneamento

R$

5.45
59,17

R$

4.148,80

R$

Aggricultura

R$

1.210.59
92,12

R$

1.228.992,37

R$

1.240.153,58

R$

1.826.743,89

Traansporte

R$

64.19
95,53

R$

32.418,00

R$

64.674,30

R$

72.798
8,98

Co
omércio e Serviços

R$

164.47
76,23

R$

43.165,67

R$

45.085,09

R$

Deesporto e Lazer

R$

2.756.12
24,96

R$

2.978.225,05

R$

3.183.478,75

R$

3.745.998
8,59

Esssencial à Justiça

R$

456.80
09,09

R$

439.046,38

R$

513.944,58

R$

606.582,54

Encargos Especiais

R$

9.860.94
48,46

R$

7.176.140,89

R$

12.107.340,50

R$

9.369.994
4,51

Reeserva de Contingenciia

R$

Tottal

R$

R$

R$

R$
100.800.7994,95

R$

R$

R$

R$

R$

R$
113.670.475,57

R$

139.423.436,07

R$

149.114.947
7,94

Fo
onte: Prefeitura Mu
unicipal de Jahu, 20
010.
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Quanto às despesas municcipais, a tabe
ela anterior mostra a coomposição do
os gastos
para cada uma das po
olíticas municcipais no pe
eríodo de 2006 a 2009. O setor habitacional,
m os mais
como se vêê, não foi priorizado, ao ppasso que oss setores de Saúde e Eduucação foram
vultosos. Issso se deve a algumas t ransferênciaas já repassadas diretam
mente, como é o caso
do SUS e aqueles oriundos da Fuundeb. O se
etor de urbanismo tam
mbém teve um
u gasto
nte nos anoss de 2008 e 2009, mas,, neste caso
o, provavelm
mente, se de
eva a um
proeminen
maior gasto frente aos
a
repassess do PAC.

É importa
ante destaccar que o setor de

saneamentto, cuja resp
ponsabilidadde fica a carrgo do Saem
mja, uma auttarquia, teve o mais
baixo dos itens
i
de despesas municcipais; não te
endo qualquer gasto no ano de 2008
8 e 2009.
Por outro lado,
l
na dota
ação orçameentária de 20
011, teve a previsão
p
de R$ 32 milhões e com
previsão dee R$ 38,08 milhões
m
para o ano de 2012, o que sig
gnifica que eestão previstos gastos
na área24, provavelmen
p
nte oriundoss das diretrize
es determina
adas no Planno de Saneam
mento do
Município que
q estava em
e elaboraçãão no ano de
e 2011.
Comparando a tabela com
m os dados das Despessas Municipaais com aqu
uelas das
Receitas Municipais,
M
po
ode-se perceeber que o aumento
a
doss gastos acom
mpanhou o aumento
das receitaas. Os gastos com o settor habitacio
onal, apesarr de irrisórioos, tiveram um valor
crescente no
n período, passando dee R$ 629.057
7,07 em 2006
6 para R$ 2.7759.833,25 em
e 2009,
com um saalto represe
entativo nestte ano. O pouco valor investido noo período de
e 2006 a
2009, entretanto, não representa uma atuaçãão reduzida da Secretarria de Habitação. No
os principaiss obstáculoss como já citado
c
anterriormente, foram
f
as
caso de Jaahu, um do
diretrizes colocadas
c
pe
elo Plano Direetor de 2006
6, onde somente após a ocupação de 90% da
Macrozonaa de Consolidação Urbanna e da consstrução do semi-anel
s
viáário, é que poderiam
p
ser ocupad
das as áreass da Macrozzona de Exp
pansão Urbana. Isso gerrou uma “re
eserva de
terras” con
ncentrada em
m poucos prooprietários, impedindo
i
que
q outros puudessem dar entrada
em novos loteamentos. Outros iteens que tam
mbém corrob
boram a difiiculdade em
m sanar o
al dizem rrespeito ao
o próprio excesso
e
de burocratissmo nos
problema habitaciona
procedimentos para a realização dos investimentos; a falta de enntrosamento entre a
e
e/ou aprova oos loteamentos) e a
Secretaria de Planejamento e O bras (que elabora
ão (que execcuta e/ou fiscaliza) para
a, inclusive, gerar estrattégias de
Secretaria de Habitaçã
p
os para apro
ovação e licitação princ ipalmente do
d CDHU,
ação; a deemora nos procedimento
24

Idem.
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que acabam
m necessitan
ndo de um apporte financeiro do município para a conclusão das
d obras
e a ausênccia de aplica
abilidade do s instrumentos urbanístticos previsttos no Plano
o Diretor.
Estes são alguns
a
dos possíveis itenns que explicam a reduzida aplicaçãoo de recursos na área
habitacionaal.
Enttretanto, im
mportante chhamar a atenção para um item nnão computtado nas
Despesas Municipais
M
na área habittacional, tratta-se da desa
apropriação da Fazenda Santana,
pelo valor de R$ 4 milhões, com o objetivo de
d implantar habitaçõess de interessse social,
conforme consta
c
no De
ecreto nº 5.8894, de 20/0
07/2009. Portanto, as desspesas muniicipais no
ano de 200
09 não foram
m de R$ 2.7599.833,25 e siim de R$ 6.7
759.833,25. CCom a elabo
oração do
Plano Locaal de Habitaçção de Interresse Social (PLHIS) e a montagem dde uma estrrutura de
programas e cronogram
mas vinculaddos ao real déficit habitacional, será possível vislu
umbrar o
d recursos necessários para efetivar uma políticca habitacionnal para o município.
montante de
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2 – AS NECESSIDAD
DES HABITA
ACIONAIS PRESENTES
P
E FUTURAS
AS E O PO
OTENCIAL
IMOBILIÁR
RIO EXISTENT
TE PARA A PPROVISÃO HA
ABITACIONA
AL

c
das necessidades
n
s habitacion
nais presente
es e futuras para o mun
nicípio de
O cálculo
Jahu baseo
ou-se em dados primárioos e secundáários, e foi um
u esforço cconjunto jun
ntamente
com a Secrretaria de Ha
abitação e a Secretaria de Planejame
ento e Obrass. A base de dados do
IBGE vem sendo traba
alhada pela Fundação João Pinheiro, que deseenvolveu parâmetros
para apuraar e quantificcar as necesssidades habitacionais, se
ejam elas reelacionadas ao
a déficit
para consttrução, reforrmas ou reggularizações.. Naturalmente que, poor abranger todos os
municípioss da Federaçã
ão e utilizar--se do censo do IBGE 200
00, os dadoss não são atu
ualizados.
Neste senttido o méto
odo adotadoo abrangeu quatro etap
pas. Na prim
meira etapa foi feita
inicialmentte uma pesquisa sobre oos loteamenttos existente
es, ocupaçõees irregularess e visitas
de campo. A segunda etapa
e
consisttiu em organ
nizar os dado
os fornecidoss pela Funda
ação João
unicípio de JJahu. A tercceira etapa consistiu
c
na coleta de dados
d
do
Pinheiro accerca do mu
CDHU e Caaixa Econôm
mica Federall, que levantaram, atravvés de fichaas preenchid
das pelos
moradoress com interresse na aqquisição da casa própria, uma esstimativa do déficit
habitacionaal. Nesta etapa também
m estão inclusos os lote
eadores inteeressados em
m prover
conjuntos habitacionais, conformee chamada pública
p
lançada pela Preffeitura em 2010.
2
Por
borda as connclusões ace
erca dos núm
meros utilizaados para ca
alcular as
fim, a quarta etapa ab
onal. Tambéém foram incclusos os
estimativass de quantifficação e cusstos do déficit habitacio
números reesultantes das decisões políticas parra alguns cassos já discutiidos e/ou em
m fase de
aprovação//licitação.

2.1. Loteam
mentos existtentes
De acordo com
m levantameento realizado pela equ
uipe de estaagiários do curso de
mo da Unespp (membros do Grupo SITU), que auuxiliaram na coleta
c
de
Arquiteturaa e Urbanism
dados, com
m apoio da Secretaria
S
d e Habitação
o e a Secreta
aria de Planeejamento e Obras, o
município de Jahu possui um tottal de 148 loteamentos25. Os levanntamentos realizados
m atualizar os dadoss consultan
ndo os pro
ocessos de cada lote
eamento,
procuraram
confrontan
ndo os dado
os disponíveiis na Secretaria de Plan
nejamento e Obras, no Setor de
25

Levantam
mento concluíd
do em novembbro de 2010.
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Cadastro e no Cartóriio de Registtro de Imóvveis da cidade. O objettivo era aferir se os
loteamento
os foram im
mplantados; se haviam áreas
á
verdess e institucioonais design
nadas em
projeto; beem como oss dados de ccada loteamento quanto
o ao total dee unidades, área das
unidades (m2), dimenssão do lote, dimensão da quadra, árrea do lotea mento, faixa
a salarial,
tipo de fin
nanciamento
o, início da construção, término da
a construçãoo e estado atual da
construção
o (Fig. 04).
O que se pod
de apreendeer é que mesmo
m
conssultando os processos de cada
loteamento
o, nem sempre foram eencontradas todas as infformações, e estas não estavam
atualizadass. O proced
dimento de aprovação do loteame
ento é, na m
maioria dos casos, a
principal caausa da dificculdade de rreunir e atuaalizar as info
ormações. U
Uma vez apro
ovado na
Secretaria de Obras, o projeto doo loteamento
o passa para a Secretarria de Habitação e a
dem haver alterações
a
qque nem sem
mpre são
partir daí, quando iniccia-se a con strução, pod
atualizadass. Outra dificuldade diz respeito às denominações dos loteeamentos. A COHAB
denomina os loteamen
ntos em ordeem alfabéticca, por exemplo: o Jardim
m Orlando Ometto,
O
é
denominad
do pela COH
HAB como Jaaú O. Este, por
p sua vez, foi constru ído em duas etapas,
então existte o Jardim Orlando
O
Om etto, onde uma
u
parte é denominadaa Jaú O e a outra
o
Jaú
N. Para qu
uem não perrtence ao quuadro de fun
ncionários da Prefeituraa, não está envolvido
e
com os procediment
p
tos burocrátticos, ou mesmo
m
quanto à dinââmica adota
ada pela
COHAB/Preefeitura Municipal, há uma grande
e confusão de nomencllaturas e mesmo de
identificaçãão do loteam
mento em si.
Outro dado co
onstatado qquanto à atu
ualização do
os loteamenntos, diz resspeito ao
mas já enconntravam-se ocupadas
o
estado atual das áreas verdes e árreas instituciionais. Algum
m
sofrerram desmem
mbramentos. Em algunss casos, consseguiu-se
com outros fins, ou mesmo
obramentos.. Existe, portanto, a neccessidade urrgente de fa
azer uma
identificar estes desdo
a
destes
d
levanntamentos. Os
O dados qu
ue conseguirram ser map
peados já
revisão e atualização
foram encaminhados a Prefeittura Municcipal para que possaam ser revistos e
a
gerar um banco de
d dados
complementados pelos técnicos reesponsáveis,, podendo, assim,
omum às diveersas secretaarias e reparrtições municcipais.
atualizadoss e de uso co
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Fig. 04 – Ficha de levan
ntamento doos loteamentos do município de Jahu
Fonte: Grupo SITU, novvembro 20100.
(Folha 1/2))
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(Folha 2/2))
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2.2. Vistoriia nos assentamentos innformais e prrecários
De acordo com
m a Secretari a de Habitaçção, em Jahu
u há três loteeamentos irregulares
osé Cachoeirinha - distritto de Potun
nduva; Jardim
m Concorde – área partticular no
(Jd. São Jo
distrito de Potunduva e Jd. Orlandoo Ometo II, construído pela
p CDHU e denominado Jau O);
um bairro irregular (ba
airro rural dee Vila Ribeiro
o); uma fave
ela (“Baiano da Bomba” – distrito
nvasão (Coloonial Fepasaa – distrito de
d Potunduvva) e um lotteamento
de Potunduva), uma in
onsideram de
e todo irreguular, pois têm
m o domínio de posse (Viila Santo Ivo)).
que não co
Quanto aos lo
oteamentos irregulares,, de acordo
o com dadoos da Secre
etaria de
ndamento ass seguintes obras no Jardim São
Habitação, com verba do PAC 1, eestão em an
as de infraesstrutura e co
onstrução
José da Cachoeirinha: regularizaçãoo de 131 unidades, obra
o distrito de Potunduva, estava no programa
p
de 36 casaas. O Jardim Concorde, loocalizado no
“Cidade Leegal” (do Govverno do Esttado de São Paulo), mas provavelmeente irá sair, segundo
informaçõees da Secretaria de Hab itação, pois trata-se de área irregul ar, mas partticular. O
Jardim Orlaando Ometo
o II, foram cconstruídas 135
1 unidade
es pelo CDHU
U e denominado Jau
“O”, mas ainda em processo de reggularização.
e
serão rregularizados através
Quanto ao bairrro rural de Vila Ribeiro, irregular, estes
ma “Cidade Legal”,
L
atravéés de apoio técnico.
t
do program
Quanto a favela “Baiano daa Bomba” e a invasão na
a área do Co lonial Fepasa (ambos
uva), estão ssendo construídas 83 un
nidades peloo CDHU no Conjunto
no distrito de Potundu
d Bomba (ttambém de
enonimado Jau
J “M”), m
mas ainda fa
altam 90
Habitacional Baiano da
p
complettar as 173 neecessárias.
unidades para
Quanto ao lote
eamento irrregular Vila Santo Ivo, este
e
não é cconsiderado de todo
ente sairá ddo programaa “Cidade Le
egal”, pois aas pessoas possuem
irregular e provavelme
domínio dee posse.
Destes loteame
entos citadoos acima, serrão apresenttados os daddos abaixo do
d Jardim
mba” e a invvasão na áreaa do Colonia
al Fepasa.
São José Caachoeirinha, a favela “Baaiano da Bom
As inform
mações foram sistemattizadas com
m as seguintes inform
mações: o tipo do
mero de unidades
assentamento/loteame
ento; a quuantidade de
d habitantes; o núm
d
habita
acional (se aas UHs são rústicas,
habitacionaais (UH); infformações qquanto ao déficit
improvisad
das ou co-hab
bitadas, se teem cômodoss alugados, se
s tem excessso de morad
dores por
dormitório
o); informações quanto a inadequ
uação (fundiiária, de inffra-estrutura
a, se há
150

unidades em
e áreas de
d APP), see há imóveis vazios e//ou em riscco; além de outras
observaçõees que se faççam necessá rias.
Na seqüência são apresenntados: map
pa com a lo
ocalização ddos assentam
mentos e
os irregulare
es; relação de dados dos
d assentam
mentos visttoriados e fotos dos
loteamento
assentamentos vistoria
ados.
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M
Mapa 20 – Assentamentos vistoriados
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TTabela 28 – Assentamentos vistoriaados
Assent
ament
o

Tipo

Habit
antes

U
H

Deficit

Rú
st.

Impro
visado
s

Inadequação

C
oh
a
b.

Com
odos
Alug
ados

Onu
s
exce
ssivo
com
alug
uel

Excees
so
Morra
dorees
/
Dorm
mi
tório
o

Fun
diári
a

Infra - estrutura
e

U
H
e
m
A
P
P

Imó
veis
vazi
os

Ri
sc
o

Obs.

Em processo de
remoção – indo
para Conjunto
Habitacional
Baiano da
M Bomba (Jaú M)
CDHU
Em processo
o de
remoção Indo para
Conjunto
Habitacional

Se
m
uni
dad
e
sani
tári
a

Esg
oto

Ág
Á
ua
u

Ene
rgia
Elét
rica

Col
eta
de
Lix
o

Vi
a
P
a
v.

1 Baiano
da
Bomba

Favela

83

1
5

Si
m

sim

n
ã
o

Não

Não

Sim

Sim

Nã
o

Si
S
m

Sim

Si
m

N
ã
o

não

Si
m

Não

Si
m

2 Colonia
l
Fepasa

Invasã
o

90

1
5

Si
m

Sim

Si
m

Não

Não

Sim

Sim

Nã
o

Si
S
m

Sim

Si
m

N
ã
o

Sim

N
ã
o

Sim

Nã
o
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Baiano da
Bomba (Jáú M)
M –
CHDU
3 São
José da
Cachoe
rinha

Lotea
ment
o
irregu
lar

134

36

Si
m

sim

N
ã
o

Não

Não

Sim

Sim

nã
o

Si
S
m

Sim

Si
m

N
ã
o

não

N
ã
o

Não

Nã
o

Verba do PAC
C1

154
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Fig. 05 - Fotos asseentamentos visto
oriados : Colonial FEPASA

oriados : Baiano d
da Bomba
Fig. 06 - Fotos asseentamentos visto
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Fig. 07 - Fotos asseentamentos visto
oriados : Jardim SSão José Cachoeirinha

Fig. 08 - Fotos bairrro vistoriados : Bairro
B
Vila Ribeiro
o
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Como podee ser visto pe
elos dados ccomputados, tanto o Baia
ano da Bombba, quanto o Colonial
Fepasa, já estão em prrocesso de rremoção parra o Conjunto Habitacionnal Baiano da Bomba
o pela mesm
ma Jaú M) e com verba do
d PAC 1, esstá em anda
amento a
da CDHU (denominado
regularizaçção do Jd. São José Cachooeirinha.

onal em Jahuu: a Fundação João Pinhe
eiro
2.3. O déficcit habitacio
Um
ma das fonttes utilizadaas para caraacterizar as necessidaddes habitacio
onais no
município de Jahu foi o estudo ssobre o “Dé
éficit Habitaccional no Brrasil” elaborado pela
J
Pinheiro (FJP), que tornou-se referência na
acional. Com
mo a FJP utilizza-se dos
Fundação João
dados do Censo 2000 para a qquantificação
o das necesssidades ha bitacionais, há uma
m temporal que
q ocasionna uma imprecisão nos dados. Alé m disso, nã
ão houve
defasagem
estudos dee campo, de forma que as peculiarid
dades locais não puderaam ser especificadas.
Neste sentido foram uttilizadas tam
mbém outras fontes como
o os dados leevantados pe
ela CDHU
e pela Caixxa Econômica
a Federal, quue tinham a intenção de
e verificar o ddéficit habitacional e
faixa de renda. A pesqu
uisa de amb os foi atravé
és do preencchimento de fichas dispo
oníveis na
o. Além dissoo também houveram as fichas elabooradas pela Secretaria
S
Secretaria de Habitação
nto aos téccnicos locados nesta
de Habitaçção, bem como as infoormações coletadas jun
secretaria e aos questionários e avvaliações reaalizadas junto
o com a poppulação em cada
c
UdP
m) que serão comentadass adiante.
(Unidades de paisagem

étodo da Fun
ndação João Pinheiro pa
ara o cálculo do déficit haabitacional
2.3.1.O mé
A FJP classificca as necesssidades haabitacionais em duas ccategorias: o déficit
habitacionaal básico e a inadequuação de moradias.
m
O “déficit habbitacional básico”
b
é
entendido como “a ne
ecessidade d a provisão de
d novas mo
oradias ou ppor que a fam
mília não
ma moradia digna, ou pporque há a necessidade de subsstituição da moradia
possui um
existente”. Já a “inade
equação de moradias”, reflete problemas na quualidade de vida dos
moradoress, pois “não estão
e
relacioonadas ao dimensioname
ento do estooque de habitações e
sim a especificidades in
nternas do m
mesmo”. No
o caso, não há
h a necessi dade de sub
bstituição
bitacional deeve incorporrar ações
da habitação e sim sua melhoria. Assim, umaa política hab
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como refo
orma das moradias,
m
oobras de in
nfra-estrutura (saneameento, pavim
mentação,
iluminação
o pública), ou
u mesmo asssessoria juríd
dica.

d
habita
acional básicco
2.3.1.1.O déficit
Seggundo a Fun
ndação Joãoo Pinheiro, o déficit hab
bitacional báásico inclui, além da
necessidad
de de constrrução de noovas moradiaas, a somató
ória daquelaas sem cond
dições de
habitabilidade por pre
ecariedade. Assim, pela FJP, entend
de-se que o déficit hab
bitacional
pode ser um
u déficit “por
“
incremeento de esto
oque” ou po
or “reposiçãão do estoque”. No
déficit porr “reposição de estoquee” estão con
ntabilizados os domicílioos rústicos, ou seja,
construídos por madeira aparelhadda, sem alve
enaria e insallubres, que, portanto, de
evem ser
substituído
os. No campo do déficcit por “inccremento de
e estoque” estão os domicílios
d
improvisad
dos e a coab
bitação familliar (famíliass conviventes e em côm
modos). Os domicílios
d
improvisad
dos, segundo
o a FJP, “sãoo aqueles qu
ue se enconttram em ed ificações construídas
para fins não
n residencciais e que ssão adaptad
dos para moradia, de foorma precáriia, o que
indica a neecessidade de
d novas unnidades habitacionais”. Já as famíli as conviventes, “são
constituídaas por, no mínimo,
m
duass pessoas liggadas ou não por laço dde parentesco e que
moram no mesmo dom
micílio com ooutra família””; e as famílias em cômoodos, segundo o IBGE,
ulares compoostos por um
m ou mais aposentos loccalizados em
m casa de
“são domiccílios particu
cômodo, co
ortiço, cabeçça de porco, etc”.
Conforme expo
osto nas tabeelas abaixo, o déficit hab
bitacional báásico (Tabela
a 29 e 30)
nicípio de Jahu, segundoo a FJP, é de 6.999 unida
ades, para soolucionar o problema
p
para o mun
de 223 dom
micílios imprrovisados (Taabela 32 e 33
3), 5888 de famílias
f
convviventes (Tabela 34 e
35), 666 cô
ômodos (Tab
bela 36 e 37)) e 222 de domicílios rússticos (Tabella 31). Um dos dados
detalhadoss que não conseguiu ser extraído da FJP foram so
obre os dom icílios rústico
os. Neste
caso, foram
m inclusos oss dados coleetados na Seccretaria de Habitação,
H
q ue classificou apenas
a favela “Baiano da Bom
mba” como rrústico (tabe
ela 31).
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TTabela 29 – Estimaativas do Déficit Habitacional
H
Básiico (1) – 2000.
DÉFICIT HAB
BITACIONAL BÁSIC
CO (2)
ABSOLUTO

% DO
O TOTAL DOS DOM
MICÍLIOS

Total urbana rural Total
Jaaú 6999

6652
2

347

urbana rurall

8,033
3 8,0677

7,420
09

1) Déficit habitacion
nal básico: soma daa coabitação familiaar, dos domicílios im
mprovisados e dos rústicos.
r
(1
(2
2) Para municípios o déficit habitacion
nal básico não incluii as estimativas de domicílios rústicos inferiores a 50 unid
dades.
Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro
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TTabelas 30 – Estim
mativas dos Comp
ponentes do Déficcit Habitacional B
Básico (1) – 2000.

Agrupad
do por: Microrreggião
M
Microrregião DOMICÍLIOS IMPRO
OVISADOS
To
otal
urbanaa
rural
Jaaú
22
23
156
67

FFAMÍLIAS CONVIV
VENTES
TTotal
urbanaa
rural
5
5888
5624
264

Microrreggião: Jaú
CÔ
ÔMODOS
To
otal
urbaana
66
66
657

ru
ural
9

DOMICÍLIOS RÚSTICOS
Total urb
bana rural
222
215
5
7

FFonte: Fundação Jo
oão Pinheiro (FJP)), Centro de Estatí
tística e Informaçõ
ões (CEI)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
x - Estimativa inferio
or a 50 unidades, co
onsiderada pouco confiável estatisticamente em função do
d tamanho das cid
dades.
(1
1) Déficit habitacion
nal básico: soma daa coabitação familiaar, dos domicílios im
mprovisados e dos rústicos.
r
(2
2) O total dos domicílios rústicos das regiões, unidades daa Federação, micro
orregiões e regiões metropolitanas incclui as estimativas inferiores
i
a 50 unid
dades.

TTabela 31 – Domiccílios Rústicos

B
Baiano da Bomba

Quantidade dee
domicílios
83

Referência/aano

Observa
ações

2011

Domicílios em APP
Já foram
m construídas 83 unidades pelo CD
DHU, no conjunto
habitacional denominado
o “Baiano da Bom
mba” (Jaú M). Faltam
90 unidades para abrigarr, também, a invasão que ocupa o
“Colonial Fepasa”

Fo
onte: Prefeitura Mu
unicipal de Jahu 201
11
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TTabela 32 - Domicílios Improvisado
os, por Situação d
do Domicílio - 200
00
M
Microrregião

Jaaú

DO
OMICÍLIOS IMPRO
OVISADOS
TO
OTAL

22
23

U
URBANA

1
156

RURAL
Tottal
67

extensão
urbana
0

demais
áreas
67

% EM RELAÇÃO AO
OS DOMICÍLIOS PA
ARTICULARES (1)
TO
OTAL
URBANA
A RURAL
Total
exttensão demais
urb
bana
áreas
0,2
26
0,19
1,41
0
1,47

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e M
Microrregioes Geog
gráficas
(1
1) Total de domicílio
os particulares se refere aos domicílio
os particulares perm
manentes acrescidos dos domicílios improvisados.

TTabela 33 - Domicílios Urbanos Imp
provisados, por Faixas de Renda – 2000
M
Microrregião
Jaaú

FFAIXAS DE RENDA
A MENSAL FAMILLIAR (EM SALÁRIO
OS-MÍNIMOS)
A
ATÉ 3
MAIS D
DE 3 A 5
MAIS DE 5 A 10
1
aabsoluto
perceentual
absolutto
percentual
absoluto
percentual
37,82
8
87
55,77
7
59
10
6,41

MA
AIS DE 10
abssoluto
percentual
0
0

TOTAL
absoluto
156

percentual
100

FFonte: Fundação Jo
oão Pinheiro (FJP)), Centro de Estatí
tística e Informaçõ
ões (CEI)
D
Déficit Habitacionaal no Brasil - Municípios Selecionad
dos e Microrregio
oes Geográficas
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TTabela 34 - Famíliaas Conviventes, por
p Situação do D
Domicílio – 2000
M
Microrregião

FAMÍLIAS CONVIV
VENTES

TOTAL

URB
BANA

% DOS
S DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMA
ANENTES

RURALL
Total

Jaaú

5888

5624

TOTA
AL
extensão urbaana

264
4

URBANA

dema
ais áreas
40

22
24

RURAL
Total

6,76

6,82

extensão urbana

5,65

demais áreas
á
21,74

4,99

onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
Fo
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas

TTabela 35 – Famíliias Conviventes Urbanas,
U
por Faixaas de Renda – 2000.
M
Microrregião

FA
AIXAS DE RENDA MENSAL
M
FAMILIAR ((EM SALÁRIOS-MÍN
NIMOS)

ATTÉ 3
ab
bsoluto
Jaaú

3701

percen
ntual
65,81

MAIS DEE 3 A 5

MAIS DE 5 A 10

MA
AIS DE 10

absoluto
o

absoluto

abssoluto

1199

percentual
21,32
2

597

percentual
10,62

127

TOTAL
percenttual
2,26

absoluto

Percentual

5624
4

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas.

162
1

100

TTabela 36 – Cômodos (1), por Situaação do Domicílio
o.
M
Microrregião

Jaaú

CÔ
ÔMODOS
TO
OTAL URBANA
66
66

657

RURAL
Total extenssão urbana
9
0

dem
mais áreas
9

% DO
OS DOMICÍLIOS PARTICULARES
P
PEERMANENTES
TOTAL
URBANA
RURAL
Total extensão urbana
demais áreas
0,76
6
0,8
0,19 0
0,,2

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
(1
1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugadoss e cedidos, exceto os cedidos por emp
pregador.

TTabela 37 – Cômodos (1) Urbanos, por Faixas de Renda – 2000.
M
Microrregião

FFAIXAS DE RENDA
A MENSAL FAMILLIAR (EM SALÁRIO
OS-MÍNIMOS)
A
ATÉ 3
aabsoluto

Jaaú

537

percentual
81,74

MAIS D
DE 3 A 5

MAIS DE 5 A 10

M
MAIS
DE 10

absolu
uto

absoluto

ab
bsoluto

102

percentual
15,5
53

percentual

10

1,52

TOTAL
percen
ntual

8

1,22

absoluto
o
657

onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
Fo
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
(1
1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugadoss e cedidos, exceto os cedidos por emp
pregador.
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percentual
100
0

TTabela 38- Domicíílios Urbanos (1) Alugados,
A
por Fam
mílias com Rendaa até 3 Salários-M
Mínimos - 2000
FA
AIXAS DE RENDA M
MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍN
NIMOS)
D
DOMICÍLIOS ALUGA
ADOS

ALUGADOS EM AGLOM.
A
SUBNORM
MAL

Sem rendimentos
até 1 s.m. Mais de 1 a 2 ss.m.
Mais d
de 2 a 3 s.m.
205
521
1311
1866
Fonte: Fundação JJoão Pinheiro (FJP
P), Centro de Estattística e Informaçções (CEI)

0

D
Déficit Habitacionaal no Brasil - Municípios Selecionad
dos e Microrregio
oes Geográficas
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Seggundo dados da FJP, hhá 222 domicílios “rústiicos” em Jaahu. Em que
e pese a
diferença temporal
t
(oss dados coleetados pela FJP são de 2000,
2
e os ddados coleta
ados pela
equipe quanto aos lo
oteamentos são de 201
10), segundo
o informaçõões da Secre
etaria de
8 domicílioos “rústicos” no município de Jahu, e estes encontram-se
Habitação, há apenas 83
“
da Bomba”, loca lizada no disstrito de Potunduva. Tam
mbém de aco
ordo com
na favela “Baiano
a Secretariia, mesmo no
n período ddo levantam
mento da FJP
P (2000), nãão havia um
m número
muito maior de dom
micílios “rússticos” que este atual.. O déficit habitaciona
al básico
apresentad
do pela FJP está
e também
m muito aqué
ém daqueles levantados in loco ou fo
ornecidos
pela Secrettaria de Habitação. Esta, inclusive, desconhece e refuta os daados disponibilizados
pela FJP qu
uanto a existência de dom
micílios imprrovisados, famílias convivventes e côm
modos.
Esttes dados po
osteriormentte serão conffrontados co
om aqueles ffornecidos pela
p Caixa
Econômica Federal, a COHAB
C
e a prrópria Secrettaria de Habitação.

ão
2.3.1.2. O déficit habittacional pelaa inadequaçã

O estudo da FJP inclui oos dados apenas das unidades urrbanas conssideradas
ndo que o conceito de
e inadequaçção expostoo pela FJP se
s refere
inadequadas. Lembran
bitacionais quue não estão
o em condiçõ
ões desejáveeis de habita
abilidade,
“àquelas unidades hab
o implica na necessidad e de construção de novas moradiaas. São conssiderados
o que não
inadequados os domicíílios com carrência de inffraestrutura,, com adensaamento exce
essivo de
o ou sem
moradoress, com problemas de naatureza fundiária, com alto grau de depreciação
unidade sanitária domiiciliar exclusiiva”. Os dados computad
dos não pod em ser soma
ados pois
p
dee natureza fu
undiária e
não são exclusivos, ou seja, um meesmo domicílio pode ter problema
os podem auxiliar em um
ma visão dos recursos
ter carência de infraesttrutura. Mass estes dado
t de ação .
necessários para cada tipo
c
de infraestrutuura é quando
o “o domicílio não posssui qualquerr um dos
A carência
serviços básicos de: iluminação elétrica, rede geral de
e abastecim
mento de ággua com
canalização
o interna, rede geral de esgotamento sanitário ou
o fossa sépttica e coleta de lixo”.
O adensam
mento exce
essivo é quaando “o do
omicílio aprresenta um número médio
m
de
moradoress superior a três
t
por dorrmitório”. A inadequação
o fundiária é quando “o morador

165

tem a prop
priedade da habitação, m
mas não posssui a proprie
edade total oou parcial do
o terreno,
ou fração id
deal de terre
eno em que sse localiza”.
Porr este ponto
o de vista daa FJP, e confforme os da
ados apresenntados na se
equencia,
Jahu possui 4,72% dos
d
domicíli os urbanos com inade
equação fu ndiária, 4,9
91% com
adensamen
nto excessivvo, 1% doomicílios sem
m banheiro
os e 1,65%
% com carê
ência de
infraestrutura. Dos 82.452 domicíl ios urbanos não atendidos por serviçços de infrae
estrutura,
n possuem
m abastecimeento de águ
ua, 0,82%
0,11% não possuem energia elétriica, 0,71% não
não possuem esgoto sanitário, 0,,22% não sãão atendidos por amboos serviços – água e
esgoto e 0,,71% não possuem coletaa de lixo.
Os mapas a seguir, após a s tabelas, diisponíveis no
o Programa Estatcart co
om dados
extraídos das
d informações censitár ias do IBGE, espacializam
m estes dadoos da FJP.

166

TTabela 39 – Inadeq
quação dos Domiicílios Urbanos – 2000.
IN
NADEQUAÇÃO
FUDIÁRIA (1)

absoluto

ADENSAMENTO
EXCESSIVO (1)

%dos domic.
urbanos

3.894

4
4,72

absoluto

DOMICÍLIOS SEM
BANHEIROS (1)

%dos domic.
urbanos

4.051

4,91

CARÊNCIA DE IN
NFRAESTRUTURA (2
2)

absoluto

821

%dos domic.
urbanos

absoluto

1,00

1.357

%dos domicc.
urbanos
1,65

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas
(1) Apenas casas e apartamentos urb
banos.
(2
2) Casas e apartameentos urbanos que não possuem um o
ou mais dos serviço
os de infra-estrutura:iluminação elétrica, rede geral de ab
bastecimento de ággua,
reede geral de esgotaamento sanitário ou
u fossa séptica, e coleta de lixo.

TTabela 40 – Domiccílios Urbanos Nãão-Atendidos por Serviços de Infraa-Estrutura – 2000
0
ILUM.
ELÉTRICA

ABASTEC. ÁGUA

ESGOTO
SANITÁRIO

ABASTEC. ÁGUA
A E ESGOT. SANIT. (2)

COLETA DE LIX
XO

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

90

0,11

585

0,71

675

0,82

183

0,22

585

0,,71

DOMICÍLIOS URBANOS

82.452

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas
(1
1) São listados todaas as casas e apartamentos urbanos nãão atendidos pelos serviços de infra-esstrutura
(2) Casas e apartam
mentos urbanos quee não atendidos sim
multaneamente por esses dois serviçoss.
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Mapa 21 – Domicíílios Improvisados
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Maapa 22 – Domicíliios tipo cômodo

16
69

Maapa 23 – Domicíliios coletivos

17
70

A comparação
c
dos dados da FJP com o DATASUS gera muita discrepância, pois o
DATASUS inclui, tamb
bém, a áreaa rural.

Os dados forram igualmeente refutados pela

o e o SAEMJA
A.
Secretaria de Habitação

Tabela 41
1 – Inadequ
uação pela carência da
d infra-esttrutura seggundo os dados do
DATASUS - Jahu/ SP.
Fonte

FJP

DATASUS
S

Energia elé
étrica

60

-

Abastecimento de água

248

298.914

Esgotamen
nto sanitário
o

398

30.631

Coleta de lixo

211

111.471

Fonte: FJP e DATASUS

o também deemonstra a inadequação quanto à fa lta de infraestrutura
A tabela abaixo
d renda. Dos
D 1.357 doomicílios com
m carência de
d infraestruutura urbana
a, 45,98%
por faixa de
são de fam
mílias com re
endas de atéé 3 salários mínimos;
m
20,41% de 3 a 5 salários mínimos
m
e
33,60% maais de 5 salários mínimos .
Quanto à inadequação ffundiária, exxistem 3.894 domicílioss com inad
dequação
d domicílioss existentes.
fundiária, o que corresponde a 4,722% do total de
Quanto à inad
dequação peela ausência de unidade
e sanitária e com aden
nsamento
excessivo, segundo a FJP,
F Jahu posssui 1% de domicílios
d
sem unidade ssanitária e 4,91% dos
domicílios com adensamento excesssivo.
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T
Tabela 42 – Carê
ência de Infra-E
Estrutura Urban
na (1), por Faix
xa de Renda – 2000
2
F
FAIXAS DE REND
DA MENSAL FAM
MILIAR (EM SALÁ
ÁRIOS-MÍNIMOS
S)
A
ATÉ 3
absoluto
624

MAIS DE 3 A 5
p
percentual
45,98

absoluto
277

MAIS DE 5
percentual
20,41

absoluto
456

TOTAL
percentual
33,60

absoluto
1.357

percentual
100,00

F
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJ
JP), Centro de Esstatística e Informa
ações (CEI)
Déficit Habitacion
nal no Brasil - Municípios Seleciona
ados e Microrregiões Geográficas
(1) Consideradass as casas e aparrtamentos urbano
os carentes de um
m ou mais dos serviços de infra-es
strutura:iluminação
o elétrica, rede ge
eral
de abastecimento de água, rede geral de esgotamen
nto sanitário ou fosssa séptica e cole
eta de lixo.
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TTabela 43 – Relaçãão dos loteamenttos irregulares e ssua condição de infraestrutura

N
No

Loteamenttos
Irregularees

Tipo

Lote
Médio

Nº de
UH

Inadequação
o
Fundiária

Infra
(esgoto)

infra
a
(Água)

Vistoria

Obs.

Sem
Banheiro

1

Jardim São Jo
osé
da Cachoeirinha

Bairro
residencial
irregular

-

13
31

Sim

sim

Sim

não

X

2

Vila Ribeiro

-

16
60

Sim

nao

nã
ão

não

X

3

Baiano da
Bomba

Bairro
residencial
irregular
favela

-

8
83

sim

sim

sim

sim

x

4

Colonial Fepasa

invasão

-

9
90

sim

nao

na
ao

nao

x

5

Jd. Concordee
(Potunduva)

Loteamento
o
irregular

-

34
44

sim

não

nã
ão

não

x

6

Vila Santo Ivvo

Loteamento
o
irregular

-

30

sim

não

nã
ão

não

x

7

Jd. Orlando
Ometo II (Jau
u O)

Loteamento
o
irregular

-

13
35

sim

não

nã
ão

não

x

Com verba do PAC 1 estão
e
sendo
ularizadas 131 unidades + obra
regu
de infraestrutura + con
nstrução de
c
36 casas
Regularização através do
d programa
Cidaade Legal (só apoio técnico) do
Estaado de São Paulo.
83 unidades
u
construídaas pela CDHU
no Conjunto
C
Habitacional Baiano da
Bom
mba (Jau M) – faltam
m 90
Tam
mbém irão para Jau M

Estaava no programa Cidade Legal,
mass provavelmente vaai sair pois
trata-se de área particu
ular irregular
Só regularização.
r
Talve
ez saia do
Cidaade Legal pois as pe
essoas
posssuem domínio de posse.
p
Con
nstruídas 135 unidades pelo
CDH
HU, e denominado Jau
J O e ainda
em processo de regularização.

Fo
onte: Prefeitura Mu
unicipal de Jahu, 20
010.
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TTabela 44 – Caractterísticas dos dom
micílios Urbanos SSem Banheiro, po
or Faixa de Renda
a – 2000 - Jahu/ SP.
S
FA
AIXAS DE RENDA
A MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIO
OS-MÍNIMOS)
MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5

TOTAL

A
ATÉ 3
absoluto

p
percentual

absoluto

percentual

absoluto

percentual

absoluto
o

471

57,37

151

18,39

199

24,24

821
1

percentu
ual
100
0,00

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
D
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas
N
Notas: (1) Consideraadas apenas casas e apartamentos urb
banos.

TTabela 45 – Adenssamento Urbano Excessivo (1), por Faixa de Renda – 2000.
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR
R (EM SALÁRIOS-M
MÍNIMOS)
ATÉ 3

MAIS DE 3 A 5

absoluto
1.645

percentual
40,61

absoluto
1.224

MAIS DE 5
percentual

absoluto

30,21

1.182

TOTAL
percentual
29,18

absoluto
4.051

percentual
100,00

Fo
onte: Fundação Joã
ão Pinheiro (FJP), Ceentro de Estatística e Informações (CEII)
Déficit Habitacionaal no Brasil - Municíípios Selecionados e Microrregiões Geeográficas
(1) Consideradas as casas e apartam
mentos urbanos

Mapa 24 – Dom
micílios abastec
cimento de águ
ua
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Mapa 25 – Dom
micílios com ba
anheiro
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Mapa 26 – Domiicílios sem ban
nheiro

177

2.4. O défficit habitaciional em Ja hu: Caixa Econômica Fe
ederal, CDH
HU e as info
ormações
municipaiss.
ormações a partir de fiichas cadasttrais da Caix
xa Econômi ca Federal, CDHU e
2.4.1. Info
Secretaria Municipal de Habitaçãoo de Jahu
anto a Caixaa Econômicaa Federal, qu
uanto o CDH
HU e a Secre
etaria de
Desde 2009, ta
m tido iniciattivas para dimensionar o déficit habbitacional de
e Jahu. A
Habitação de Jahu tem
niciativa foi da
d Caixa Ecoonômica Fede
eral (CEF) qu
ue deixou ficchas na Secretaria de
primeira in
Habitação para serem preenchidass pelos intere
essados na aquisição
a
de habitações. Segundo
aria de Habittação, foram
m preenchida
as cerca de 66.000 fichas, mas não
informaçõees da Secreta
houve um retorno da CEF
C quanto à quantidade
e e perfil econômico dos interessadoss.
mbém em 2009, e poosteriormentte às fichass distribuídaas pela CEF, foram
Tam
distribuídas fichas pela Secretariaa de Habitaçção de Jahu
u, que chegaaram a um total de
has preenchidas. Mas o pprograma on
nde tais dado
os foram inseeridos não crruzava os
16.000 fich
dados, enttão não se trata
t
de um
m número que possa se
er levado em
m consideraçção pois,
muitas vezzes, o pai, a mãe, os fillhos, etc pre
eencheram fichas.
f
Outroo dado difíccil de ser
apurado, mesmo
m
quan
ndo não há llaços de parrentesco, dizz respeito àss uniões estáveis. Os
sobrenomees de ambos não são com
muns, dificultando identificar se há m
mais de um pedido
p
de
moradia naa mesma fam
mília.
Em
m outubro de
e 2011, a CD
DHU abriu in
nscrições parra preenchim
mento de ficchas para
aquisição da
d casa própria e houve o comparecimento de 6.000 pessoass, sendo que
e 4.500 se
efetivaram. Deste tota
al, 158 irão ppara o Jahu N, mediante
e sorteio reaalizado. Conforme os
ompra da
dados apurrados, o perffil predominnante (cerca de 80%) da família que procura a co
casa própriia pelo CDHU
U é aquela quue tem renda mensal de 0 a 3 salárioos mínimos.
Levvando em co
onsideração que o núme
ero de preen
nchimento dee fichas tantto da CEF
quanto do
o CDHU foi entorno de 6.000, estaamos consid
derando quee para amba
as foram
efetivadas 4.500 inscriições. Mas oos percentuaais de quantidade de u nidades parra a faixa
erente para ambas.
a
Portaanto, foi con
nsiderado
salarial meensal de 0 a 3 salários míínimos é dife
que das 4.5
500 unidade
es do CDHU, 80% seriam para a faixa de 0 a 3 sallários mínimos e 20%
seriam para a faixa de 3 a 6 salárioss mínimos. Jáá para a CEF, das 4.500 uunidades, 70% seriam
alários mínim
mos e 30% seriam para a faixa de 3 a 6 salários mínimos.
para a faixa de 0 a 3 sa
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Segundo os funcionário
os da Secretaaria de Habitação, essa diferença
d
poode ser consiiderada e
se deve em
m função do
o local ondee geralmente
e são construídas as moodalidades do
d CDHU,
geralmentee mais distan
ntes da área central da cidade.
Porr esta amosttragem, teríaamos o segu
uinte cálculo estimado doo déficit hab
bitacional
no municíp
pio de Jahu:

h
básico a partir das ficha
as do CDHU e CEF
Tabela 46 – O Déficit habitacional
FFichas de insscrição
p
para aquisição da casa
p
própria

Inscritos

Aprovados

Renda

C
CDHU (outub
bro 2011)

6.000

4.500

0a3
3a6

80%
20%

3..600
900
9

C
Caixa Econôm
mica
FFederal(abril 2011)

6.000

4.500 (*))

0a3
3a6

70%
30%

3..150
1..350

TTotal déficit 0 a 3 s.m.
TTotal déficit 3 a 6 s.m.
TTOTAL GERA
AL DÉFICIT

Porcentageem Total por
p
por renda
renda

6.750 uniddades (3.600
0 + 3.150)
2.250 uniddades (900 + 1.350)
9.000 uniddades

Fonte: Equiipe elaboraçção PLHIS, Seecretaria Municipal de Ha
abitação, 20112.

Na seqüência estão
e
as fichaas utilizadas pela Secretaria de Habi tação e o CD
DHU. Não
E
Federal
F
pois estas foram
m levadas
há um exeemplo da ficha utilizada pela Caixa Econômica
pela mesm
ma.
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Ficha utilizzada pela Seccretaria de H abitação pa
ara verificaçã
ão do déficitt habitacional (2009)
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Ficha utilizzada pelo CD
DHU (2011)
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Segguindo a lóggica de classsificação ad
dotada pela FJP, Jahu ppossuiria um
m “déficit
habitacionaal absoluto”” de 6.9999 unidades (dados do ano 2000) e, segundo dados
computado
os através da
as fichas levaantadas pela CEF e CDHU
U, o total seriia de 9.000 unidades.
u
Dados estees estimados pela Secretaaria de Habittação.
Quanto ao “déficit habitaciional pela inadequação”,, de acordo ccom os dado
os da FJP,
ui 3.894 dom
micílios com iinadequação
o fundiária (4
4,72% do tottal); 4.051 domicílios
d
Jahu possu
com adenssamento exce
essivo (4,91%
% do total); 821 moradia
as sem banh eiros (1% do
o total); e
1.357 moradias com carência
c
de iinfraestruturra (1,65% do
o total). A soomatória to
otal deste
ela inadequaação” seria de 10.123 domicílios,
d
m
mas, como sa
alientado
“déficit habitacional pe
ode ser conttabilizado se
eparadamentte e nem em
m seu conjunto, pois
anteriormeente, não po
uma unidaade pode ter inadequaação fundiária e ao mesmo
m
temppo com carência de
infraestrutura, etc. Aqui,
A
novam
mente a Se
ecretaria de Habitaçãoo refuta os
o dados
dos, destacando, conforrme Tabela 36 anteriorm
mente apressentada, que há um
apresentad
total de 973
9
domicílios com innadequação fundiária, referentes aos 7 lote
eamentos
irregulares existentes, e, deste tottal, 304 dom
micílios sem infraestruturra – esgoto e água, e
nheiro. A Se cretaria de Habitação ta
ambém salieenta que nã
ão há, ou
83 domicílios sem ban
os não é de
d conhecim
mento dos mesmos, a existência de domicílios com
pelo meno
adensamen
nto excessivo
o.
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2.4.2. Informações colletadas juntoo à populaçção a partir dos
d questionnários distriibuídos e
avaliados em
e reuniõess participativvas em cada UdP

No transcorrer da elaboraçção do Plano Local de Habitação de Innteresse Social houve
várias reun
niões participativas com a população para se afferir a questtão das nece
essidades
habitacionaais. A estrattégia utilizadda foi distrib
buir question
nários que sseriam entre
egues em
uma escolla pública de
d cada Unnidade de Paisagem
P
(U
UdP). Esta escola rece
eberia os
questionárrios de toda UdP em quee está inserida e onde posteriormen
p
nte seriam realizadas
as reuniõess com debates a partir doos dados levvantados nos questionári os.
O questionário
o era divididdo em três partes: a primeira eraa a identificcação do
entrevistad
do, aferindo
o, inclusive, a renda familiar; a segunda era qquanto à habitação,
aferindo daados como o tempo de residência no local, se o imóvel é al ugado ou prróprio, se
compartilha a moradia
a, se há neccessidade de
e regularização fundiáriaa e opinião quanto à
d casa próp
pria; a terce ira parte pro
ocurava avaliar as deficiiências do bairro,
b
ou
aquisição da
seja, se háá infraestruttura (água, lluz, esgoto, asfalto), equipamentos (creches, postos
p
de
saúde, esccolas), serviiços (banco s, correio, coleta de lixo etc) e outras defficiências
informadass pelo entrevvistado.
Os questionários respondiddos foram contabilizado
c
os pelos bolssistas do Grupo SITU
uitetura, Artees e Comunicação da
no Laborattório de Desenho Urban o da Faculdaade de Arqu
Unesp-Bau
uru. Os resulttados foram
m posteriormente tabulad
dos e transfoormados em
m gráficos
para melho
or visualizaçã
ão para disccussão com a população em reuniõees realizadas em cada
UdP, confo
orme exposto
o a seguir.
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M
Mapa 27 – Mapa d
das escolas por UdP
U onde foram reealizadas as reun
niões participativa
as com a população

Fo
onte: Grupo SITU, 2
2010.
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Fig. Questtionário distribuído a poopulação para avaliação
o das necesssidades habitacionais
e deficiênccias do bairro
o

Fonte: Grup
po SITU, 201
10.
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Mapa 28 –Quantidade
–
de questionnários respondidos e não
o respondidoos em cada UdP

Fonte: Grup
po SITU, 201
10.
Fig. – Conttagem dos questionário
q
os no Labora
atório de De
esenho Urbaano da FAAC
C/UNESPBauru
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FAIX
XA ETÁRIA

udp 07 – Pou
uso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Pottunduva

M
MAIORES FAIXAS

TODASS UDPs

UDP1

442% - 30 a 39 anoss

39%

30 a 39 anos

UDP2

228% - 20 a 29 anoss

23%

40 a 49 anos

UDP3

440% - 30 a 39 anoss

20%

20 a 29 anos

UDP4

34% - 30 a 39 anoss

9%

ñ responderam

UDP5

441% - 30 a 39 anoss

5%

50 a 59 anos

UDP6

39% - 30 a 39 anoss

2%

0 a 14 anos

UDP7

31% - 30 a 39 anoss

1%

15 a 19 anos

UDP8

38% - 20 a 29 anoss

1%

+ de 60 anos

UDP9

33% - 30 a 39 anoss

SeHab

52% - 20 a 29 anoss
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1

PROFIISSÃO

udp 07 – Pouso Aleggre
udp 08 – Vila Ribeiro
o
udp 09 – Potunduva
a

MAISS EMPREGA

TODAS UDP
Ps

UDP1

Empresa Privada – 45%
%

51%

Emp
presa Privada

UDP2

Empresa Privada – 50%
%

21%

Autô
ônomos

UDP3

Empresa Privada – 46%
%

14%

Do Lar
L

UDP4

Empresa Privada – 59%
%

5%

Órgãão Público

UDP5

Empresa Privada – 65%
%

3%

Ruraal

UDP6

Empresa Privada – 47%
%

2%

ñ ressponderam

UDP7

AUTÔ
ÔNOMOS

– 58%
%

2%

Outrros

UDP8

Empresa Privada – 53%
%

1%

Aposentados

UDP9

Empresa Privada – 35%
%

SeHab

Empresa Privada – 69%
%
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1

RENDA FAMILIAR

udp
p 07 – Pouso Alegre
udp
p 08 – Vila Ribeiro
udp
p 09 – Potunduva

1 a 1,9 SM

2 a 2,9 SM

TODAS
T
UDPs

U
UDP1

42%

24%

37%
3

1 a 1,9 SM

U
UDP2

44%

17%

23%
2

2 a 2,9 SM

U
UDP3

34%

23%

17%

3 a 5 SM

U
UDP4

26%

*24%

10%

ñ responderaam

U
UDP5

44%

29%

8%

Menos de 1 SM

U
UDP6

41%

19%

5%

Acima de 5 SM
S

U
UDP7

46%

*23%

U
UDP8

55%

15%

U
UDP9

40%

22%

SSeHab

49%

38%

* Mesma
M
% de 3 a 5 SM
M
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NATURALID
DADE

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

O
ORIGEM PAULISTA

UDPs (ESTADOS + Jahu)

1 – Agudos

7 – Dois Córregos

51%

deram
ñ respond

2 – Assis

uí
8 – Itapu

25%

JAHU

nita
3 – Barra Bon

9 – Jahu

4%

Paraná

4 – Bauru

10 – Santo Amaro

2%

Pernambu
uco

5 – Bariri

11 – São Paulo

1%

Bahia

6 – Campinas

12 – Torrrinha

1%

osso
Mato Gro

1%

Minas Geerais
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TEMPO EM JA
AHU

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

NA CIDADE

TODAS UDPs

UDP1
U

22% - 221 a 30 anos

27%

21 a 30 ano
os

U
UDP2

42% - 221 a 30 anos

21%

31 a 40 ano
os

U
UDP3

21% - 331 a 40 anos

14%

11 a 20 ano
os

U
UDP4

26% - 331 a 40 anos

13%

6 a 10 anoss

U
UDP5

35% - 221 a 30 anos

12%

0 a 5 anos

U
UDP6

25% - 221 a 30 anos

10%

Mais de 40
0 anos

U
UDP7

27% - 221 a 30 anos

2%

ñ respondeeram

U
UDP8

34% - 221 a 30 anos

U
UDP9

35% - 221 a 30 anos

SSeHab

31% - 6 a 10 anos
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TTEMPO NO EN
NDEREÇO

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

NO ENDEREÇO

TODAS UDPs

UDP1

61% - 0 a 5 anos

45%

os
0 a 5 ano

UDP2

36% - 11 a 20 anos

23%

6 a 10 an
nos

UDP3

56% - 0 a 5 anos

21%

21 a 30 anos
a

UDP4

44% - 0 a 5 anos

7%

11 a 20 anos
a

UDP5

38% - 11 a 20 anos

2%

31 a 40 anos
a

UDP6

39% - 0 a 5 anos

1%

Mais de 40
4 anos

UDP7

46% - 0 a 5 anos

1%

ñ responderam

UDP8

30% - 0 a 5 anos

UDP9

46% - 0 a 5 anos

SeHab

62% - 0 a 5 anos
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ASSO
OCIAÇÃO DE MORADORES
M

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

PAR
RTICIPAM
UDP1

1%

UDP2

3%

UDP3

6%

UDP4

2%

UDP5

5%

UDP6

5%

UDP7

38%

UDP8

20%

UDP9

7%

SeHab

--
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HABITAÇ
ÇÃO

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

1° LUGAR

2° LUGAR

TODAS UDPs

UDP1

Allugada – 54%

Prrópria – 29%

43%

Própria

UDP2

Própria – 44%

Alugada – 30%

37%

Alugada

UDP3

Prrópria – 51 %

Alugada – 27%

10%

Outros

UDP4

Prrópria – 52 %

Alugada – 38%

8%

Cedida

UDP5

Prrópria – 32 %

Alugada – 30%

UDP6

Prrópria – 51 %

Alugada – 26%

UDP7

Allugada – 50%

O
Outros – 35%

UDP8

Allugada – 40%

O
Outros – 33%

UDP9

Prrópria – 44 %

Alugada – 34%

SeHab

Allugada – 65%

Cedida – 21%
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COM
MPARTILHA MO
ORADIA

udp 07
0 – Pouso Alegre
udp 08
0 – Vila Ribeiro
udp 09
0 – Potunduva

SIM

TO
ODAS UDPs

UDP1

20
0%

75%

Não Compartilha

UDP2

40
0%

23%

Compartilha

UDP3

14
4%

2%

UDP4

13
3%

UDP5

51
1%

UDP6

22
2%

UDP7

12
2%

UDP8

43
3%

UDP9

34
4%

SeeHab

31
1%

ñ responderam
m
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REG
GULARIZAÇÃO
O FUNDIÁRIA

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

NECESSSITAM
UDP1

9%
%

UDP2

18%

UDP3

15%

UDP4

11%

UDP5

53%

UDP6

96%

UDP7

23%

UDP8

32%

UDP9

23%

SeHab

14%
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OPINIÃO SOBRE AQUISIÇÃ
ÃO DA CASA PR
RÓPRIA

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

ITENS MAIS CITA
ADOS

TODAS UDPs

Obter casa pró
ópria

30%

nderam
ñ respon

Não responderam

29%

Obter a casa

Outros

15%

Outros

8%

Financiamento

8%

Nenhum
ma

6%

Ñ pagar aluguel

3%

P. Habitaacional

1%

Reg. de Impostos

ITENS MENOS CITTADOS
Reg. Fundiárria
Financiamen
nto
Programa Habitaacional
Reg. de Imposstos
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O que falta: MORADIA

udp 07 – Pouso Alegrre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

FALTA MO
ORADIA

TODAS UDPss

UD
DP1

100
0%

35%

M
Moradia

UD
DP2

--

65%

Outros

UD
DP3

--

UD
DP4

--

UD
DP5

--

UD
DP6

100
0%

UD
DP7

100
0%

UD
DP8

88%
%

UD
DP9

--

SeeHab

--
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2

O quee falta de EMPREGO

udp 07 – Pouso
P
Alegre
udp 08 – Vila
V Ribeiro
udp 09 – Potunduva
P

EMPREGO

TODA
AS UDPs

UDP1

100%

93%

Emprego

UDP2

100%

7%

Outros

UDP3

--

UDP4

100%

UDP5

--

UDP6

100%

UDP7

--

UDP8

73%

UDP9

100%

SeHab

--
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O que fallta de COMÉRC
CIO / INDÚSTR
RIA

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

1° LU
UGAR

2
2° LUGAR

TODAS UDPs

U
UDP1

Farmáciaa – 40%

*Merrcado – 20%

28%

Farmácia

U
UDP2

Farmáciaa – 65%

**Meercado – 14%

24%

Coméércio

U
UDP3

Farmáciaa – 67 %

Com
mércio – 22%

19%

Merccado

U
UDP4

Comércio – 46%

Farm
mácia– 31%

11%

Banccos

U
UDP5

Mercado
o – 28%

Ban
ncos – 27%

8%

Outros

U
UDP6

Farmáciaa – 50%

Casa Lo
otérica – 25%

6%

Lotérica

U
UDP7

Farmáciaa – 67%

Casa LLotérica – 22%

3%

Indústrias

U
UDP8

Farmáciaa – 57%

Merrcado – 29%

U
UDP9

Farmáciaa – 23%

Banco – 23%

SSeHab

---

--

*Mesma % Lotérica e Correio
** Mesma % Comérrcio
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O que falta de LAZER

udp 07 – Pouso Alegre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduva

1
1° LUGAR

2° LUGAR

TODAS UDPs

UDP1

Lazer – 37%

Esporte – 26%

39%

Lazer

UDP2

Lazer – 46%

Esporte – 23%

24%

Lazzer Infantil

UDP3

Lazer IInfantil – 49%

Lazer – 33%

13%

E
Esporte

UDP4

Lazer – 69%

LLazer Infantil– 20%
%

12%

Praçaas, A. Verdes

UDP5

Lazer – 38%

L
Lazer
Infantil – 33%
%

12%

Outros

UDP6

Lazer – 40%

Praças – 28%

UDP7

Lazer Infantil – 72%

Lazer / Esp.– 14%

UDP8

Lazer – 44%

L
Lazer
Infantil – 28%
%

UDP9

Lazer – 47%

P
Praça
/ L. Inf.– 20%
%

SeHab

--

--
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2

O que falta de
d EDUCAÇÃO
O

udp 07 – Pouso Ale
egre
udp 08 – Vila Ribeiro
udp 09 – Potunduvva

1
1° LUGAR

2° LUGAR

TODAS UDP
Ps

UDP1

Crreche– 50%

Escola – 44%

47%

Escola

UDP2

Educcação – 100%

--

28%

Creche

UDP3

Esscola – 58%

Creche – 34%

13%

Educação

UDP4

Esscola – 51%

Creche– 32%

7%

Currso Profission.

UDP5

Esscola – 62%

Creche– 38%

5%

Outros

UDP6

Esscola – 55%

%
Educação – 21%

UDP7

Crechee, Cursos – 40%

Educação– 20%
%

UDP8

Esscola – 50%

Creche – 25%

UDP9

Educação – 54%

Outros – 23%

SeHab

--

--
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2

O que falta de SAÚDE

udp 07 – Pouso Alegrre
udp 08 – Vila Ribeiro
o
udp 09 – Potunduva

1° LU
UGAR

2° LUGAR

TODAS UDPss

UDP1

P. de Saúd
de – 56%

Méd
dico e Hosp. – 44%
%

47%

P. De Saúde

UDP2

Saúde – 37%

Méédico e P. S. – 18%

19%

Médicos

UDP3

P. de Saúd
de – 85%

Saúde – 11%

17%

Saúde

UDP4

P. de Saúd
de – 78%

Médico – 13%

9%

Outros

UDP5

P. de Saúd
de – 31%

P. de Saúde – 31%

6%

Medicamentos

UDP6

P. de Saúd
de – 53%

Saúde – 25%

2%

Hospital

UDP7

P. de Saúd
de – 60%

Outros – 40%

UDP8

P. de Saúd
de – 43%

P. de Saúde – 29%

UDP9

Médicoss – 27%

Saúde e Outros – 24%
%

SeHaab

---

--
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2

A partir dos gráficos eexpostos an
nteriormente
e, vários ddados pude
eram ser
computado
os.
O 1º dado com
mputado dizz respeito ao
o gênero da
as pessoas qque respond
deram ao
om maior inncidência de mulheres fo
oi na UdP 6 (97% mulheres) e a
questionárrio. A UdP co
com meno
or incidência
a foi a UdP 8 – Bairro rural
r
de Vila
a Ribeiro (533% mulheres). Ainda
assim, em todas as UdPs,
U
76% ddas pessoas que respon
nderam aos questionários eram
h
Coomo as reuniões foram re
ealizadas a nnoite, tudo in
ndica que
mulheres e 24% eram homens.
a preocupaação com a casa
c
própria é mais incide
ente entre as mulheres.
O 2º
2 dado com
mputado diz rrespeito à fa
aixa etária da
as pessoas. A maior incid
dência de
pessoas co
om 30 a 39 anos foi na UdP 01 (42%) e a com menor inciddência foi a UdP 7 –
Distrito de Potunduva (31%);
(
a maiior incidênciaa de pessoass com 20 a 299 anos foi na
a UdP 8 –
A
(38%)) e com men
nor incidência foi a UdP 2 (28%). Em todas as
Bairro ruraal de Pouso Alegre
UdPs predo
ominou a faixa etária dee 30 a 39 ano
os (com 39%
%) seguida daa faixa etária
a de 40 a
49 anos (co
om 23%), de
epois 20 a 299 anos (com 20%), depois 50 a 59 annos (com ape
enas 5%).
Portanto, a faixa etáriia de 20 a 449 anos, foi a que pred
dominantem
mente respon
ndeu aos
questionárrios, mostran
ndo a preocuupação destaa faixa etária economicam
mente ativa.
O 3º dado computado diz respeito
o à profissão dos quee responderam aos
questionárrios. O que se observa é que, em to
odas as UdPs, o setor quue mais emp
prega é a
empresa privada, corre
espondendo a 51% do to
otal, seguido
o dos autônoomos (com 21%)
2
e do
4%). Este últiimo tem um dado expresssivo pois, co
omo já visto anteriormen
nte, 76%
lar (com 14
das pessoaas que resp
ponderam aaos question
nários eram mulheres.

Quanto àss demais

profissões, apenas 5% trabalham
t
e m órgãos pú
úblicos e 3% em atividadees rurais.
O 4º
4 dado com
mputado diz respeito à re
enda familia
ar. Na UdP 11, o centro da cidade,
42% ganhaa 1 a 1,9 salários mínimoos (s.m.) e 24
4% ganha 2 a 2,9 s.m. Deentre todas as
a UdPs a
que tem menor
m
renda
a é a UdP 88, bairro rurral de Vila Ribeiro,
R
ondee 55% da população
recebe de 1 a 1,9 s.m
m. O fato é condizente
e com a sittuação fund iária do bairro, que
eja em todoo o município e que
encontra-se todo irreggular. Dentrre todas as UdPs, ou se
s
17%
responderaam aos quesstionários, 377% recebem 1 a 1,9 sm.; 23% recebeem 2 a 2,9 s.m.;
recebem de 3 a 5 s.m.; 10% não reesponderam; 8% recebem
m menos de 1 s.m. e 5% recebem
ulação (que responderam
m aos questiionários),
acima de 5 s.m. Como se vê, a maiioria da popu
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recebem de 1 a 1,9 s.m
m., e se somaado aos 23% que recebem 2 a 2,9 s.m
m., teríamos um total
de 60% da população (que responddeu aos quesstionários) ga
anhando um
ma faixa salarrial de 1 a
3 s.m.
5 dado com
mputado diz respeito à naturalidade.. Aqui imporrtante registrar o uso
O 5º
de palavrass que geralm
mente não sãão usuais a maioria
m
da po
opulação. Issso foi constattado pois
51% de to
odos os que
estionários não teve re
esposta sob
bre sua natuuralidade.

Do total

respondido
o, 25% são de
d Jahu e m
muitos de cid
dades vizinh
has (Agudos,, Assis, Barra Bonita,
Bauru, Barriri, Dois Có
órregos, Itappuí), outros mais longín
nquos (Cam
mpinas, São Paulo) e
também dee outros esta
ados: 4% do Paraná, 2% de Pernambuco, 1% da BBahia, Mato Grosso e
Minas Geraais.
O 6º
6 dado com
mputado dizz respeito ao
o tempo de
e residência em Jahu. A maioria
reside a muitas década
as em Jahu: 27% de 21 a 30 anos; 21
1% de 31 a 440 anos; 14%
% de 11 a
1
de 6 a 10 anos, 112% de 0 a 5 anos , 10% há maiss 40 anos e 2% não
20 anos; 13%
responderaam. Entre ass UdPs predoominou a faixa de 21 a 30 anos de tempo de re
esidência
em Jahu, seendo que, ne
esta faixa, a UdP que tevve maior incid
dência foi a UdP 2 (42%) e menor
incidência a UdP 1 (22%
%). Mesmo a UdP1 posssuindo meno
or incidênciaa, trata-se de
e um fato
p traz a informação quue 22% dos que
q respondem aos quesstionários residem na
relevante pois
área centraal da cidade.
O 7º
7 dado com
mputado diz respeito ao tempo que a família reeside no end
dereço. A
UdP cujas famílias tem
m maior tem
mpo de residência no endereço é a UdP 5 (ccom 38%
residindo de
d 11 a 20 anos) e com
m menor tempo de residência a U dP 1 - centro (61%
residindo de
d 0 a 5 ano
os). Comparrado com oss dados ante
eriores signiffica que o centro
c
da
cidade vem
m acolhendo novos moraadores, mesm
mo que em porcentagem
p
m pequena quanto ao
tempo de residência na
n cidade, e onde uma boa
b parte re
ecebe de 1 a 1,9 s.m. Este é um
ortante a serr averiguadoo já que, o estoque
e
de novas ofertaas habitacion
nais para
dado impo
esta faixa de
d renda da população
p
teende a ser paara as áreas periféricas.
O 8º
8 dado com
mputado dizz respeito à existência de
d associaçã o de morad
dores. De
toda as Ud
dPs, a UdP 7 (Bairro rurral de Pouso
o Alegre – 38%), UdP 8 (Bairro rura
al de Vila
Ribeiro – 20%)
2
e a UdP 9 (Distritoo de Potundu
uva – 7%) fo
oram as quee respondera
am como
tendo a maior incidência de assocciação de mo
oradores. Provavelmentte o bairro de
d Pouso
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Alegre tenha esta maiior incidênciia pois foi ju
ustamente o bairro ondde alguns moradores
solicitaram
m que não se
e construísseem conjuntos habitacionais, para nãoo “descaractterizar” a
particularid
dade do luga
ar, marcada ppelo turismo
o religioso e gastronômic
g
co.
O 9º
9 dado com
mputado diz rrespeito à ha
abitação, co
onferindo se a mesma é alugada,
própria, ce
edida, ou outra categoriaa. A UdP com
m maior incidência de reesidências alugadas é
a UdP 1(co
om 54%) e com maior incidência de
d residência
as próprias a Udp 4 (co
om 52%),
sendo que ocupa o segundo lugarr de residênccias alugadas (38%). No município como
c
um
todo, ressaaltando que este
e númeroo se refere ao
o número de
e questionáriios respondidos, 43%
tem casa própria,
p
37%
% alugada, 100% outros e 8% cedida. Novamentee chama a atenção
a
a
área centraal, onde a maior
m
incidênncia das resid
dências é alu
ugada, mosttrando a neccessidade
de um esto
oque habitaccional para essta região.
O 10º
1 dado co
omputado diiz respeito a informação
o sobre o coompartilham
mento da
moradia. Dentre
D
todass as UdPs a que maior compartilha moradia é a UdP 5 (co
om 51%),
seguido daa UdP 8 (43%
% - bairro rurral de Vila Ribeiro) e UdP
P 9 (34% - disstrito de Pottunduva).
Nestes doiss últimos luggares, é ondee se concentram a maioria dos loteam
mentos irreggulares.
O 11º
1 dado computado dizz respeito à informação sobre a reggularização fundiária.
f
Dentre tod
das as UdPs, a que tem maior necesssidade de regularizaçãoo fundiária é a UdP 6
(96%), seguido da UdP
P 5 (53%) e posteriorme
ente a UDP 8(32%)
8
e UddP 7 e 9 (am
mbas com
pectivamente
e os bairro dee Vila Ribeiro
o e Potundudva).
23% e resp
O 12º
1 dado computado dizz respeito à opinião sobre casa próppria. A maio
oria, 30%
não respon
ndeu a perggunta, e 29%
% respondeu
u “obter a ca
asa própria””. Acreditamos que a
pergunta foi mal formu
ulada pois, aapesar dos ittens menos citados tereem sido regu
ularização
f
to, programaa habitacional, regulariza
ação de impoostos; estes foram os
fundiária, financiament
itens mais perguntadoss nas reuniõees com a pop
pulação.
O 13º
1 dado com
mputado dizz respeito à coleta
c
de lixo
o. A maioria das UdPs re
espondeu
que tem co
oleta de lixo (95%), senddo que 11% do
d bairro de Pouso Alegrre respondeu não ter
este serviço
o.
O 14º
1 dado co
omputado diiz respeito à pergunta sobre
s
o quee falta no ba
airro. Em
todas as UdPs, a maioria respondeeu que falta infraestrutura (40%), em
m segundo e terceiro
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lugar segurrança (16%),, em quarto lugar saúde
e (12%), em quinto luga r educação (8%), em
sexto lugarr comércio e indústrias (44%) e em ultimo lugar em
mprego (2%) .
O 15º
1 dado computado prrocurou averriguar de forrma mais deetalhada sob
bre o que
seria esta falta de infrraestrutura. Em todas ass UdPs, a ma
aioria (29%) respondeu que falta
coleta de lixo.
l
Aqui mostra-se
m
a nnecessidade de computa
ar os dados e ao mesm
mo tempo
aferir com a população
o, já que no 113º dado com
mputado, 95
5% das pessooas responde
eram que
q ficou escclarecido nas reuniões, ao
a confrontaar estes dados com a
tem coleta de lixo. O que
e a coleta dee lixo, mas a mesma não é suficiente.. Em todas as UdPs, o
população,, é que existe
segundo dado
d
que mais falta noo município é asfalto (1
19%), seguiddo de água, esgoto,
sinalização e transporrte (com 9%
%), drenage
em (6%), ilu
uminação (55%) e arborrização e
acessibilidaade (4%). Na
a maioria daas UdPs, a re
eclamação predominantee foi quanto
o a coleta
de lixo, e nos
n bairros rurais foi quuanto a que
estão do tran
nsporte. Inteeressante ob
bservar a
reclamação
o quanto à necessidade
n
dde arborizaçção, pois a cidade, de fatto, possui bairros que
há pouquííssima arborrização, me smo em um
ma cidade com
c
tempe raturas elevvadas na
primavera e verão.
O 16º
1 dado co
omputado diiz respeito ao
a detalham
mento sobre a falta de moradia,
quando reesponderam sobre o quue falta no bairro. No caso das U dPs 1, 6 e 7, 100%
respondeu que faltam
m moradias.. Seguido da UdP 8, onde
o
88% rrespondeu que
q
falta
N
aqui
a
apareceem o centro
o e os dois bairros
b
ruraiis que, no caso,
c
tem
moradia. Novamente
vários loteaamentos irre
egulares.
O 17º
1 dado co
omputado diiz respeito ao
a detalhamento sobre a falta de emprego,
e
quando ressponderam sobre
s
o que falta no bairrro. A UdP 1,
1 2, 4, 6 e 9 , 100% responderam
que falta emprego, segguido da UdPP 8, com 73%
%.
eito ao dettalhamento sobre a falta de
O 18º dado computadoo diz respe
uando respoonderam sob
bre o que fallta no bairroo. De todas as
a UdPs a
comércio/iindústria, qu
maioria, 28
8%, responde
eu que faltam
m farmácias,, seguido de comércio (224%), mercad
do (19%),
bancos (11
1%), outros (8%),
(
lotéricaas (6%) e indústrias (3%
%). Estes daddos são interressantes
de serem analisados
a
pois
p mostram
m que a pro
oposta da Re
evisão do Plaano Diretor de Jahu,
propondo a criação de “polinúcleoos” com infraaestrutura e serviços mínnimos para cada
c
UdP
erta, ou seja , propor min
nimamente a existência de creches,, escolas,
caminha na direção ce
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postos de saúde e outros
o
servviços básicoss como bancos, farmáácias, merca
ado, etc.
Perguntand
do a população sobre o s dados acim
ma, os mesm
mos afirmaraam a necesssidade de
farmácias pois
p justame
ente há a neccessidade de
e se deslocar para o centtro para ace
essar este
tipo de serrviço ou mesmo em funnção dos pou
ucos postos de saúde d isponíveis. A maioria
reclama o fato de terrem que se deslocar paara o centro
o para ir aoss bancos pa
ara pagar
or isso soliciitaram lotérricas, onde a maioria das
d contas ppodem ser pagas. A
contas, po
proposta dos
d polinúcle
eos vem com
m a intenção
o, justamente, de pulveerizar a conccentração
de equipam
mentos e se
erviços que aatualmente encontram-sse na área ccentral, ocassionando,
inclusive, grandes
g
prob
blemas de trâânsito e faltaa de estacion
namentos.
O 19º dado computado ddiz respeito ao detalha
amento sobbre a falta de
d lazer,
quando re
esponderam sobre o quue falta no bairro.
b
A ma
aioria respoondeu apena
as “lazer”
(39%), não
o especificando a ativi dade de lazer em si. Apenas nass UdPs 4, 5,
5 7 e 8
especificaram a falta de “lazer infaantil”. Em todas as UdPs a maioria reeclamou da ausência
des de lazer para as criaanças e adolescentes. No
o caso de Viila Ribeiro, a maioria
de atividad
das mães que
q compare
eceram às reeuniões eram
m cortadoras de cana, e relataram a falta de
creches ou atividades para
p
que as ccrianças não fiquem “nass ruas”.
O 20º
2 dado co
omputado diiz respeito ao
a detalham
mento sobre a falta de “escola”,
quando responderam sobre o quee falta no ba
airro. De tod
das as UdPs, 47% respon
ndeu que
faltam esccolas, seguido de crecche (28%), educação de forma ggeral (13%)), cursos
profissionaalizantes (7%
%) e outros (55%).
O 21º
2 dado co
omputado d iz respeito ao
a detalham
mento sobree a falta de “saúde”,
quando responderam sobre o quee falta no ba
airro. No casso, a maioriaa, se refere à falta de
s
(47%),, seguido de médicos (19
9%).
postos de saúde
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2.5. A conssolidação das necessidaddes habitacio
onais presen
ntes e futuraas
A partir
p
dos dados primárrios e secun
ndários expo
ostos anterioormente, foi possível
realizar os cálculos esttimados dass necessidad
des habitacio
onais presenntes e futura
as. Nesta
m comparad
dos e analisaados os dado
os da Fundaçção João Pinnheiro (FJP). Esta traz
etapa foram
alguns dados que, conffrontados coom as inform
mações da Se
ecretaria da Habitação, apesar
a
da
dados de 22000 da FJP), em alguns casos estavam aq
quém da
diferença temporal (d
de real ou além do effetivamente
e existente. Infelizmentte não consseguimos
necessidad
encontrar as projeçõess populacionnais para o município
m
de
e Jahu até o ano de 2025
5, dentre
das pela Fun
ndação SEAD
DE para tod
dos os municípios do esstado de Sã
ão Paulo.
as realizad
Portanto, a projeção da
d demandaa populacion
nal foi utilizada tendo ccomo base os
o dados
computado
os nas fichas utilizadas peela Caixa Eco
onômica Federal e pelo CCDHU.
As necessidade
es apresentaadas aqui se referem ao montante doo déficit hab
bitacional
odalidades constatadas ppara o caso de Jahu e a partir das diiscussões co
onduzidas
para as mo
junto a Secretaria de Habitação e de Planejamento e Ob
bras quanto às intervenções que
deverão seer realizadas para cada pproblemáticaa. São decisões políticas ddo governo (algumas
já em andaamento, outrras em fase dde estudo ou aprovação
o, e outras prrevistas) e ao
o mesmo
tempo há indicações futuras
f
que o trabalho sugere em função
f
dos ddados levantados na
pesquisa. Uma destas indicaçõess diz respeitto à necessidade do pooder público de criar
p
mo
oradias atenndendo os diferentes
estratégiass para que o setor privaado possa promover
perfis de faaixas de rend
da, e, princippalmente, aq
quelas de 0 a 3 salários m
mínimos. As linhas de
financiameento junto ao governo feederal, com o programa
a “Minha Caasa Minha Vida”
V
tem
atraído várrios investid
dores, mas qquase semprre interessad
dos em provver moradia
as para a
faixa de ren
nda familiar de 3 a 6 saláários mínimo
os.
Com este conju
unto de estim
mativas foi possível
p
estab
belecer as m
metas dos pla
anos para
os três planos plurianuaiss: 2010 – 201
13, 2014 – 20
017 e 2018-22021.
os próximo
A organização
o
do
d déficit haabitacional cllassificado em
m linhas proogramáticas demanda
d
recursos e estratégia
as diferenciiadas, mas no caso de Jahu, eem função de sua
particularid
dade, foram agrupados de forma diferente
d
da
aquela produuzida pela Fundação
F
João Pinheeiro, mesmo por que,, como saliientado antteriormente,, alguns da
ados não
coincidem com a realid
dade atual.
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2.5.1. Provvisão de uniidades para reassentam
mento das fa
amílias por ssituação de risco ou
estimativa de remoção
o
osto anteriorrmente, o dé
éficit habitaccional básicoo para o mun
nicípio de
Conforme expo
ar o problem
ma de 223 domicílios
d
Jahu, segundo a FJP, é de 6.999 uunidades, paara soluciona
dos (Tabela 32
3 e 33), 58888 de famílias convivente
es (Tabela 344 e 35), 666 cômodos
improvisad
(Tabela 36 e 37) e 222
2 de domicíliios rústicos (Tabela 31). No caso doos domicílios rústicos,
bém apontad
do anteriorm
mente, a Seccretaria de Habitação
H
infformou, e a pesquisa
como tamb
de campo confirmou, que
q há apennas 83 domiccílios “rústicos”, no casoo, referentess à favela
e
inclusiive, em Áreaas de Preserrvação Perm
manente (APP). Aqui
“Baiano dee Bomba”, estes,
também fo
oram computados os 990 domicílio
os que se caracterizam como “inva
asão”, e,
portanto, com
c
necessid
dade de rem oção, na áre
ea do Colonia
al Fepasa.

o.
Tabela 47 – Domicílios indicados ppara remoção
Nome de
nto
assentamen
Baiano da bomba
b
Colonial Fep
pasa

Tipo

Nº de domicilios
d

Tipoo de ocupação

favela

83
8

invasão

90
9

FFavela / APP
Jáá construídos
Invasão
Com pprojeto e recu
urso

Fonte: Visto
oria em Campo
o e Prefeitura Municipal dee Jaú

Como já apontado anteriorrmente, os 173
1 domicílio
os referentess a área do Baiano
B
da
C
Fepa
asa estão senndo transferridos para o Conjunto Haabitacional Baiano
B
da
Bomba e Colonial
Bomba, qu
ue está send
do construídoo pelo CDHU
U e denomin
nado pelo meesmo como “Jaú M”.
Já foram construídas 83 unidad es, restando 90 para a transferêência dos domicílios
d
onial Fepasa.. Como a verba já está garantida
g
paara a provisã
ão destas
referentes a área Colo
q ainda resstam, não háá mais domiccílios indicad
dos para rem
moção.
unidades que

mento das famílias conviiventes e moradoras
2.5.2. Provvisão de unidades para reassentam
de cômodo
os
A chamada
c
coa
abitação é a soma das famílias
f
convviventes com
m aquelas moradoras
de cômodo
os. De acord
do com os ddados coletad
dos pela FJP
P, no municíípio de Jahu há 5624
famílias conviventes e 657 famíliass moradoras em cômodo
os. Enquantoo a primeira pode ser
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uma questão de opção
o e, portantoo, não necesssariamente deva ser vissta como um
m caso de
provisão de
d novas un
nidades habbitacionais; o caso das moradias eem cômodos já o é
necessário pelas situa
ações de d esconforto e insalubrid
dade. Apesaar da Secre
etaria de
ua mensuraçção no mun
nicípio de
Habitação desconhecer estes tipo s de coabitaação e/ou su
m estar reflettindo dois fen
nômenos
Jahu, estass quantidades foram aqu i registradass pois podem
que ainda precisam
p
serr melhor mennsurados.

Tabela 48 – Moradias em
e Cômodoos
Faixa salariaal
Até 3
De 3 a 5
De 5 a 10
0
Mais que 10
Total
Fonte: Fund
dação João Pin
nheiro

Número em 2000
2
537
102
10
8
657

onviventes
Tabela 49 – Famílias Co
Faixa salariaal
Até 3
De 3 a 5
De 5 a 10
0
Mais que 10
Total
Fonte: Fund
dação João Pin
nheiro

mbramento de lotes.
O primeiro diiz respeito ao desmem

Número em 2000
2
3701
1
1199
9
597
127
5624
4

Como já apontado
a

m relativo à pesquisa com imobiliárias para averriguação da demanda
d
anteriormeente ( no item
para locaçãão ou comprra de imóvei s), foi constaatado que há
á, provavelm
mente, uma demanda
d
reprimida que pode estar
e
sendo atendida altternativamente pela loccação ou co
ompra de
al fato pode ser entendido por info
ormação dadda pela Secretaria de
imóveis irrregulares. Ta
Planejamen
nto e Obras, onde os m
mesmos informaram que
e há uma grrande quanttidade de
processos encaminhad
e
os a esta seccretaria soliccitando o de
esmembrameento de lotes de 10 x
25 m, em 2 lotes de 5 x 25m. Mediidas que ate
endem ao padrão do lotee mínimo destinado a
habitação de
d interesse social (125 m2, com 5m
m de frente, no mínimo, de acordo com
c
a Lei
Federal 6.7
766/79), mass que não ateende o defin
nido pela lei de parcelam
mento do solo
o de Jahu
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aprovada em
e 2007, onde o lote míínimo é de 7 x 20 (140 m2).
m Há casoss em que é solicitado
s
o desmembramento para posterioor construção
o, mas em visita
v
de cam
mpo também
m pode se
o ou a construção de fatto de duas re
esidências no lote. Mas há também os casos
ver o início
de famíliass conviventess por opção e, portanto, os númeross devem ser relativizadoss à luz de
uma melho
or definição para
p
posterioor averiguaçção.
O outro
o
fenômeno diz resppeito à sazon
nalidade de trabalhadorees que migram para o
município de Jahu no período daa colheita da cana-de-açúcar. Há uum continge
ente que,
apesar dee não esta
ar mensuraddo, necessiita de hab
bitação nestte período e que,
provavelmente, recorrrerá à modaalidade da coabitação.
c
Não é à toaa que o enttorno do
g
quantidade de pplantios de cana-dedistrito dee Potunduva, onde se cconcentra grande
açúcar, tevve quase tod
da área urbaanizada defin
nida pelo Pla
ano Diretor de 2006 com
mo “área
para estudo e delimitaçção de ZEIS”,, e onde se concentram
c
vários
v
loteam
mentos irreggulares.
ecessidade de provisãoo de unidad
des para
Porrtanto, apessar de não haver a ne
reassentam
mento das fa
amílias convviventes e moradoras de
e cômodos nno município de Jahu,
os dados levantados pela
p
FJP não deve ser iggnorados e sim,
s
melhor analisados à luz dos
ostos.
fenômenoss acima expo

ularização de
e loteament os
2.5.3. Regu
De acordo com
m os dados le vantados jun
nto a Secreta
aria de Habittação, o mun
nicípio de
do, desde
Jahu apressenta 973 lotes irregularres. O grau de irregularidade é basttante variad
situações onde
o
há ausê
ência total ouu parcial de infraestrutura, a situaçõ es em que há
h apenas
irregularidaades quanto
o à titularidaade da propriedade. Com
mo cada casso é diferenciado, os
custos neecessariamen
nte também
m variam. Ressalta-se
e novamennte que os dados
apresentad
dos pela FJP extrapolam
m, em muito, os dados levantados j unto à Secretaria de
Habitação. Conforme a FJP, no ano 2000, haviam 3.89
94 domicílioos com inad
dequação
nfraestrutura
a (tabelas 399 e 40). Mass os casos
fundiária e 1.357 domicílios com caarência de in
o os relacion
nados na tabbela seguinte
e (Tabela
a serem tratados pelo Plano de Haabitação são
44).

216

Tabela 50 - Loteamento
os irregularees com a situação da infra-estrutura iinstalada
Loteamento
os
Jd.Concordee
Vila Ribeiro
Vila Santo Ivvo
Baiano da Bomba
Colonial Fep
pasa
Jd. São José Cachoeirinha
a
Jd. Orlando Ometo II
TOTAL

LLotes
344
160
30
83
90
131
135
973

Inffra-estrutura
Via
as
sim
m
sim
m
sim
m
não
o
sim
m
sim
m
sim
m

Pav.
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim

Água
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim

Dreen
sim
m
sim
m
m
sim
nãão
m
sim
sim
m
m
sim

Esg
sim
Sim
sim
não
sim
sim
sim

Energ
sim
sim
sim
não
sim
sim
sim

Fonte: Prefeeitura Municip
pal de Jaú

egularizaçãoo dos loteam
mentos irregu
ulares de inteeresse social
2.5.4. Urbaanização e re
Dos sete loteam
mentos irreggulares apresentados anteriormentee, há um con
njunto de
loteamento
os com maior precarieddade e conccentração de
e famílias dee baixa rend
da. Estes
foram con
ntabilizados separadameente uma vez
v que sua
a precariedaade demand
da maior
urgência na condução das ações ddo poder pú
úblico. Porém
m, alguns deestes loteam
mentos já
possuem recursos
r
púb
blicos garanttidos e estão
o em andam
mento, comoo é o caso da
d favela
Baiano da Bomba
B
(já re
emovidos pa ra o Conjuntto Habitacion
nal Baiano daa Bomba) e a invasão
Colonial Feepasa (em construção
c
ttambém no Conjunto Habitacional
H
Baiano da Bomba).
Outros cassos, não entrrarão aqui ppois provavelmente sairã
ão do Prograama Cidade Legal, do
Governo Estadual,
E
pa
ara regularizzação de im
móveis. Trata-se do Jarrdim Concorde, que
provavelmente sairá do programa pois trata-se de área pa
articular irreegular; e a Vila
V Santo
e posse. Também em andamento
o está a
Ivo, pois as pessoas possuem domínio de
a das 131 uunidades, ob
bra de infrae
estrutura, coonstrução do
d centro
regularizaçção fundiária
comunitáriio e construçção de 36 caasas para fam
mílias reside
entes em áreea de risco do
d Jardim
São José Caachoeirinha, com verba ddo PAC 1 e contrapartida
c
a da Prefeituura Municipa
al de Jahu
de aproxim
madamente R$309.608,22626. També
ém em anda
amento de regularização está o
Jardim Orlaando Ometo
o II (Jaú O), onde foram
m construídass 135 unidaddes pelo CDHU. Dos
26

Neste caso, segundo da
ados da Secreetaria de Habittação, a contrrapartida de RR$ 309.608,26
6 da
M
de Jahu inclui a reegularização fundiária
f
(R$300,00 por mooradia = R$ 30
00,00 x
Prefeitura Municipal
131 = R$ 39.300,00), aquisição do terreeno das 36 un
nidades habita
acionais a sereem construída
as (R$
a, trabalho téccnico social e apoio técnico
o.
68.000,00), infraestrutura
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sete loteam
mentos resta
a, portanto, o bairro ruraal de Vila Ribeiro27, que ttambém está
á inserido
no Program
ma Cidade Legal
L
(não háá verba, ape
enas apoio técnico),
t
e ccuja contrapartida da
Prefeitura Municipal será a regulaarização dos 160 lotes. Neste
N
caso, importante salientar
a variam de 0 a 3 salário
os mínimos (s.m.),
(
assim
m como de 3 a 5 s.m.
que as faixxas de renda
Portanto, há
h que se dar prioridadde para a reggularização dos lotes daas famílias de
d menor
renda.

Tabela 51 – Loteamenttos Irregularees de interessse social
Nome

Vila Ribeiro

Situaçã
ão

Bairro
o
irregula
ar

Faixxa
Sala rial
m.
s.m
0a3
3a5

Qte
Q
unid
dades
16
60

Proce
edimento a seer feito (regularização,
consttrução novas m
a
moradias) e agente
financiador
Regullarização attravés do programa
Cidad
de Legal ((só apoio técnico).
Contrrapartida daa Prefeitura será a
regularização = RR$ 300 x 160
1
= R$
48.00
00,00

Fonte: Prefeeitura Municip
pal de Jahu

nda futura ((fluxos de domicílios
2.5.5. Provvisão de unidades para atendimentto da deman
futuros)
o fluxo de formação de
d domicílioss calculada pelo CEDEP
PLAR, da
A projeção do
d Minas G erais, para o Brasil e unidades da federação até
a 2023,
Universidade Federal de
o da demandda habitacio
onal futura. Segundo o CEDEPLAR,, há uma
possibilita a dimensão
o pois “o tottal de domiccílios acrescentado a
dificuldadee inerente para este tipoo de cálculo
cada ano reflete mud
danças demoográficas de
e um passad
do recente, como altera
ações na
fecundidad
de, idade mé
édia ao casa r, idade méd
dia ao prime
eiro e segunddo filho entre outras
que afetam
m diretamen
nte a estrutuura etária e que, de alg
guma formaa são produzzidas por
mudanças comportam
mentais. Além
m disso, mu
udanças rela
ativas à moddalidade esp
pacial da
população podem impactar de forrma significativa o fluxo de domicílioos a cada an
no. Tome
mplo, a insta
alação de grrandes proje
etos, em fun
nção de van tagens comparativas
como exem
estáticas, dadas
d
pelos recursos natturais, que podem
p
provo
ocar um fluxoo migratório
o intenso,

27

A Vila Ribeeiro, localizad
da na área ruraal do municíp
pio de Jahu, foi implantada eem 1910, sem
m
titulação ideentificada e re
econhecida em
m 1981 como núcleo urbano.
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que por su
ua vez, produzirão efeitoos diretos e também indiretos no ccurto e médio prazo.
Entretanto, tal dinâmica é de diifícil previsãão, e deve ser conside rado nos planos de
nal, para que
e os empree ndedores e governos
desenvolvimento e planejamento l ocal e region
mandas origin
nadas.” (MCidades, CEDEEPLAR, 2007))28
locais se prreparem para novas dem
A partir
p
da me
etodologia u tilizada o CEEDEPLAR con
ncluiu que, em geral, o fluxo de
formação de
d domicílio
os, segundo o cenário de
e projeção populacional
p
l (baixa fecu
undidade,
baixa morttalidade e a média) tendderá a dimin
nuir até 201
14, retomanddo, a partir de 2015,
trajetória de
d crescimen
nto até 2020 . Os gráficos a seguir ilusstram o fato..

28

Apud PLHIS, município de Amparo.
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Gráfico 5 – Fluxo Absoluto de Foormação de Domicílios, segundo o critério de projeção
populacion
nal, por perío
odo. Brasil, 22003 – 2020
0.

oluto de Fo
ormação de Domicílios, segundo o critério de projeção
Gráfico 6 - Fluxo Abso
populacion
nal, por perío
odo. Região Sudeste, 20
003 – 2020.
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Outro dado apresentado pelo CEDEP
PLAR diz re
espeito ao ttamanho mé
édio dos
u
consta nte diminuiição no perríodo verificcado (1993 a 2023),
domicílios, que terá uma
d
ta
abela a seguuir (Tabela 50
0).
conforme demonstra

Tabela 50 - Populaçã
ão, Demandda por dom
micílios e Ta
amanho Méédio dos Domicílios
Projetadoss em abril de
d 2007 e nna Revisão da
d projeção apresentadda em dezembro de
2007. Brasil, 1993 a 2023.

AD (IBGE, 198
82 a 2004). Proojeção Popula
acional (CEDEP
PLAR, 2007). PProjeção Taxa
as de
Fonte: PDNA
Chefia de Do
omicílio (CEDE
EPLAR, 2007)

n
conseguuimos enco
ontrar as projeções poopulacionais para o
Infeelizmente não
município de Jahu pela
a Fundação SEADE, o qu
ue impediu estabelecer
e
a comparaçã
ão com a
projeção populacional do estado dde São Paulo. Com as projeções poppulacionais calculadas
o, o Plano de
d Habitaçãoo do municíípio de Amp
paro, o quaal foi utilizad
do como
ano a ano
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referência para este
e trabalho, conseguiu calcular o índice dee proporcio
onalidade
populacion
nal anual enttre o estadoo de São Pau
ulo e o município de Am
mparo. Este índice
í
foi
então apliccado sobre os
o incrementtos anuais de
e domicílios calculados ppara o estad
do de São
Paulo, o que
q
resultou
u nos númeeros estimad
dos para Am
mparo. Feit o isso calcu
ularam o
incremento
o da demand
da por faixa de renda, utilizando-se o índice de domicílios por
p renda
familiar ap
presentado pela Fundaação João Pinheiro (FJP) sobre oos dados de
d 2000.
Consideran
ndo que estta situação pode ter sido
s
melhorada com a melhoria geral
g
das
condições salariais da população
p
b rasileira, con
nforme apon
ntou a PNAD
D 2007, salien
ntam que
dos sobre a demanda futura de unidades
pode-se afferir que oss resultadoss apresentad
habitacionaais para o município de Amparo
o podem estar
e
supereestimados, devendo,
d
portanto, ser
s corrigido
os a partir dee alguns redutores a serrem aplicadoos após estudos mais
aprofundad
dos acerca da dinâmica ssócio-econôm
mica.29
Parra o cálculo da demandaa futura de unidades
u
hab
bitacionais ddo município de Jahu,
foi utilizado
o como refe
erência o “dééficit habitaccional básico
o” apontado através da avaliação
a
das fichas do CDHU e Caixa Ecoonômica Fed
deral (Tabela
a 46). A avvaliação foi feita em
c
técnicoss da Secreta ria de Habitação e Secre
etaria de Plaanejamento e Obras,
conjunto com
onde estim
ma-se um défficit de 6.7500 unidades habitacionais
h
s para a fam
mílias com re
enda de 0
a 3 s.m.

e 2.250 un
nidades habbitacionais para
p
família
as com rendda de 3 a 6 s.m. ,

o um total de 9.000 uniddades.
perfazendo

29

Plano Loccal de Habitaçção de Interessse Social do Município
M
de Amparo.
A
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CAPÍTULO 2 – DEFINIÇÃ
ÃO DAS DIREETRIZES, OPERAÇÕES E INDICADORE
I
ES

QUANTIDADEE DE TERREN
NOS PARA O ATENDIMEN
NTO DAS
3. ESTIMATTIVA DE CUSSTOS E DE Q
NECESSIDA
ADES HABITA
ACIONAIS PR
RESENTES E FUTURAS
F
DE
E JAHU
3.1. Estimaativa de custtos das necesssidades hab
bitacionais
Parra estimar os
o custos daas necessidaades habitaccionais foi cconsiderado o déficit
acumulado
o e futuro de
d unidadess habitacionais, e a relação de proojetos que já foram
encaminhaados à Secre
etaria de Pla nejamento e Obras para aprovaçãoo, com a inte
enção de
implantaçãão de loteam
mentos resideenciais. Com
mo já salienta
ado anteriorm
mente, na occasião da
1ª Audiênccia Pública da Revisão doo Plano Dire
etor, o Secre
etário de Habbitação da época,
é
Sr.
Orlando Peereira Barre
eto Neto, deeu o prazo até o dia 4 de setembbro de 2009
9 para os
loteadores ou constrrutores aprresentarem carta prop
posta e proojetos habiitacionais
nimos (Vide Tabela 18). Trata-se,
destinadoss às famílias com renda de até três salários mín
portanto, de
d um proce
esso que vem
m caminhando paralelam
mente à elabboração do Plano de
Habitação, possibilitan
ndo, assim, comparar o déficit acu
umulado e ffuturo com as reais
ento para pprover unidaades habitacionais no m
município de
e Jahu. A
propostas em andame
e torna maiis próxima dda realidade
e, dando
estratégia foi positiva pois a meensuração se
elhor planejaamento dos investimento
os públicos nna área habitacional,
condições para um me
o os parâmettros para a captação de
e recursos frrente aos proogramas do governo
bem como
estadual e federal.

3.1.1. Provvisão de Morradias
Parra o cálculo da demandaa futura de unidades
u
hab
bitacionais ddo município de Jahu,
foi utilizado
o como refe
erência o “dééficit habitaccional básico
o” apontado através da avaliação
a
das fichas do CDHU e Caixa Ecoonômica Fed
deral (Tabela
a 46). A avvaliação foi feita em
c
técnicoss da Secreta ria de Habitação e Secre
etaria de Plaanejamento e Obras,
conjunto com
onde estim
ma-se um défficit de 6.7500 unidades habitacionais
h
s para a fam
mílias com re
enda de 0
a 3 s.m.

e 2.250 un
nidades habbitacionais para
p
família
as com rendda de 3 a 6 s.m. ,

o um total de 9.000 uniddades.
perfazendo
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3.1.1.1. Regularização de loteamenntos
O custo
c
estima
ado para a r egularização
o de lotes, utilizando com
mo parâmettro o que
foi definido no PLANH
HAB, é de R
R$ 300,00 po
or lote, que inclui mediidas judiciais, laudos
mentos plan
nialtimétricoss, etc, mas nnão inclui as obras de
técnicos, custos cartoriais, levantam
o apresentaddos os custos para a regu
ularização dee todos os lo
otes dos 7
infraestrutura. Aqui são
os irregulare
es (Tabela 550). Se exclu
uirmos os lo
oteamentos particularess, os que
loteamento
estão em processo
p
de regularizaçãoo, ou com ve
erba já destinada para taal, teríamos apenas o
bairro Vila Ribeiro, com
m 160 lotes, pperfazendo um
u total de R$
R 48.000,000.

TTabela 54 – Custo da
a regularizaação administrativa do
os loteamenntos clande
estinos e
iirregulares (em reais)
Lotes a sere
em regularizad
dos

N
Número de lottes
973

Pre
eço unitário
300,00

Preço
o total
291.9
900,00

mentos de in
nteresse sociial
3.1.1.2. Urbanização e regularizaçãão de loteam
eamentos irrregulares co
ontabilizadoss, há alguns de interessse social,
Dentre os lote
o de menor renda. O valor
v
utilizad
do para cadaa lote com os
o gastos
destinado a população
v
este ad
dotado no Pllano de Habiitação de
referentes à infraestrutura é de R$$ 6.000,00, valor
t
como parâmetroo o utilizado
o na urbaniização de faavelas do Programa
P
Amparo, tendo
Guarapiran
nga em 2000
0. No caso sserá citado aqui apenass o loteameento Jardim São José
Cachoeirinha (no distrito de Potunnduva), pois é o único, dentre os loteeamentos irregulares
levantadoss, que está em
m processo dde urbanizaçção e com ve
erba do PAC 1. A favela Baiano
B
da
Bomba e a invasão Co
olonial Fepassa não estão
o aqui inclusas pois estãão sendo transferidas
para o Conjunto Habita
acional Baianno da Bombaa (Jaú M), em
m construçãoo pela CDHU..

TTabela 55 – Custo totall da infraesttrutura a se
er instalada nos loteam entos irregu
ulares de
iinteresse soccial considerrando o parââmetro de preço por hecctare (em reeais)
Loteamento
o
Contrato nº 0.233.60-8
86/2007 –
Jardim São
S José Cachoeirinha

Número
de lotes
167

Área
(ha)
3,58

Parâmetro
P
dde
custo
c
(ha)
140.538,66

Custo total da
infraestrrutura
503.1
128,42

TTabela 56 – Custo total da
d infraestruutura instala
ada nos lotea
amentos irreegulares de interesse
i
ssocial consid
derando o pa
arâmetro dee preço por lo
ote urbaniza
ado (em reaiis)
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Loteamento
o
Contrato nº 0.233.60-8
86/2007 –
Jardim São
S José Cachoeirinha

Número
de lotes
167

Area (ha)
3,58

Parâmetroo de
custo / lotee
6.000,000

Custo total da
infraesstrutura
1.002
2.000,00

O valor expresso na Tabeela 55 foi o montante gasto com a infraestrutura no
o Jardim São José Cachhoeirinha, se
egundo dado
os fornecidoos pela Secre
etaria de
loteamento
Habitação, sendo praticamente a m
metade do vaalor caso utilizado o parââmetro de custo/lote
0 (Tabela 56)). A tabela a seguir mosttra o custo fiinal, conside
erando os
unitário dee R$ 6.000,00
itens que fo
oram feitos no loteamennto citado.
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TTabela 57 – Custo
o total da infrae
estrutura a ser in
nstalada nos loteeamentos irregulares de interessse social conside
erando os itens que
q
d
deverão ser complementares (em reais)
r

Loteamento

Contrato nº
0
0.233.60-86/2007
– Jardim São José
Cachoeirinha

Custo total da
infraestrutura

Pav/guia e
sarjetas

Rede de
dreenagem

Rede d
de
águaa

Rede de
esgoto

Rede de
energia
elétrica

calçadas

Recup
peração
Amb
biental

Totall

503.128,42

174.068,69

137
7.612,41

7.070,4
48

17.791,89

45.000,00

6
62.500,00

59.0
085,00

503.128
8,42

Fo
onte: Secretaria de Habitação da Prefe
feitura Municipal dee Jahu
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3.1.1.3. Pro
ovisão de un
nidades paraa famílias com renda enttre 0 e 3 saláários mínimo
os
Pello que foi diiagnosticadoo pela Secrettaria de Hab
bitação, a faiixa de 0 a 3 s.m., na
grande maioria dos cassos vem senddo atendida pelo govern
no estadual aatravés do CDHU;
C
ea
no federal aatravés do Programa
P
faixa acima de 3 s.m.. vem sendoo atendida pelo govern
V). Os valoress das unidad
des habitacioonais pratica
adas pelo
“Minha Casa Minha Vida” (MCMV
e são inferioores aos praaticados pelo governo ffederal, tem grandes
CDHU, quee geralmente
variações nas
n cidades que compõ em a região
o de governo
o de Jahu, cconforme de
emonstra
tabela abaixo (Tabela 58).

r
de
O vallor total investido pelo CDHU nas ccidades da região

eto a própriaa cidade de Jahu) no período de 20005 a 2007, foi
f de R$
governo dee Jahu (exce
23.651.037
7,16. Como o valor tota l investido em
e Jahu foi de R$ 17.8990.073,42, este
e
valor
correspond
de a 43,06%
% do total iinvestido naa região de governo dee Jahu (tota
al de R$
41.541.110
0,58).
Outro dado qu
ue chama a atenção é a diferença de
d valores paara a modallidade de
da (mutirão)), cujo valorr indicado pe
elo PLANHA B é de R$ 18.000,00
1
autoconstrrução assistid
por unidad
de, e as unid
dades constr uídas por mutirão em Ja
ahu atingiram
m o valor de
e R$ 25 a
R$ 29 mil por
p unidade (Tabela 59). Mais discrep
pantes se tornam os valoores se comp
pararmos
os valores das unidad
des construíídas por mu
utirão e por construtorras, chegand
do a ser
nte o dobro do
d valor. Enttretanto, em
m que pese a diferença dee valores, oss técnicos
praticamen
da Secretaaria de Habittação levanttaram os prrós e contras. No jardim
m Orlando Ometo
O
II,
dividido em
m duas fases, na primeiraa, iniciada em
m 2005 foi esscolhida a m
modalidade mutirão,
m
e
ainda está em andam
mento. Na seegunda fase
e, iniciada em 2008, em
m que foi fe
eita uma
o CDHU por empresa de São Paulo, prevê-se
p
o so
orteio das unnidades já pa
ara o ano
licitação do
de 2012.
eamentos paara famílias com renda de 0 a 3 ss.m. em estu
udo para
Dentre os lote
onforme tabbela seguinte
e (Tabela 60), um total dde 5.596 uniidades, o
aprovação,, teremos, co
que ainda demandaria
a um déficitt de 1.154 unidades. Entretanto,
E
não foram todos os
ores que der am entrada com carta proposta
p
em 2009 (maniifestando
loteadores e construto
e construirr projetos hhabitacionais para famílias com rendda de 0 a 3 salários
interesse em
mínimos) que levaram
m adiante oss projetos. Portanto,
P
teria-se, ainda,, um grande
e estoque
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de terras para implan
ntação de ouutras unidad
des habitacionais. Cabe rá ao poder público
definir melhor as estra
atégias para que se rese
ervem áreas para implanntação de ha
abitações
para esta faaixa de renda.

TTabela 58 – Valores pratticados pelaa CDHU na produção hab
bitacional daa Região de Governo
d
de Jahu (200
05-2007)
Município

Área da unidadde
em m2

Projeto e obra
R$

Número de
Unidadees

Total
R$

Barirri

42,71

35.428,17

22

779.419,74
7

Bocain
na

52,36

55.223,03

152

8..393.899,88

Boracé
éia

52,36

41.295,84

62

2..560.341,94

Dois Córrregos

45,77

38.583,92

66

2..546.538,46

Igaraçu do
o Tietê

43,18

37.211,90

232

8..633.161,14

Itajú
ú

43,18

14.753,52

50

737.676,00
7

Jahu
u

43,18
4
a 44,77
7

38.390,71

466

17
7.890.073,42
Total

41
1.541.110,58

Fonte: CDHU
U

Obs:
ntregues ou em andamento.
- Tabela preenchida com os empreeendimentos da CDHU, en
m entregues os valores rreferentes a Barra Bonita
a, Itapuí e M
Mineiros do Tietê,
T
que
- Não foram
estão inserridas na Região de Goverrno de Jahu.
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Tab
bela 59 – Valoress praticados pela CDHU
C
na produçãão habitacional d
do Município de Jahu (2005-2008)
Loteamentto

Jaaú M – Conj Habitaacional
B
Baiano da Bomba
(início convênio: deez 2002 /
siituação: em andam
mento)
Jaaú O – Jardim Orlan
ndo
O
Ometto II
(início convênio: dez 2005 /
mento)
siituação: em andam
Jaaú N – Jardim Orlan
ndo
O
Ometto II
(início convênio: seet 2008 /
siituação: sorteio em
m 2012)

Faaixa
Salaarial
(s.m.)

Quantidade
des
de unidad

Área da
unidade
em m2

Tamanho
terreno

Custo
C
Te
erreno

Projeto e
obra

Custos
indiretos

Forma de
execução

Custto total
por unidade
u

0-3

173
(sendo 8
83
construídas)

43,18

10 x 20

4.8
845,87

20.802,06

-

mutirão

25.6
647,93

4.437.09
91,89

0-3

135

45,77

7 x 20

2.8
896,49

26.396,76

-

mutirão

29.2
293,25

3.954.58
88,75

0-3

158

45,23

7 x 20

2.8
896,49

54.659,19

2.560,73

Licitação
CDHU por
São Paulo

60.1
116,41

9.498.39
92,78

TOTAL

O
Obs: No caso do Jaaú N, o custos indiretos envolvem a CND (Certidão N
Negativa de Débito) e Planta Cadasstral. Nos demais os custos indireto
os
rados
do
total.
não estavam separ
Fo
onte: Secretaria de Habitação da Prefe
feitura Municipal dee Jahu, 2011.
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Custo total

17.890.0
073,42

TTabela 60 – Provissão de unidades habitacionais
h
em andamento e futturas ( 0 a 3 s.m.)
Nome do loteamento
Jahu M (*)

Faixa de
renda
0-3

Quant. de
unidades
173

Tipo (casa ou apto)

Pro
omotor

Situaçção

Contrapartida da
a Prefeitura

CDHU
C

andamento

Doação do te
erreno

CDHU
C

andamento

Doação do te
erreno

135

Cassa 83 unid (Baiano d
da Bomba)
Casa 90 unid ( Coloniaal Fepasa )
Casa 80 unid (45,2
23 m2)
Casa 78 unid (53,6
61m2)
Casa

Jahu N

0-3

158

Jahu O (*)
((Jd. Orlando Ometo
o II)
Jahu P

0-3

CDHU
C

andamento

Doação do te
erreno

0-3

117

Casa

CDHU
C

Em esttudo

Doação do te
erreno

Conj. Frei Galvão
o

0-3

777

Casa (42,20 m
m2)

MCMV
M

andamento

Continuidade Con
nj.
Frei Galvão

0-3

1.150

Casa (42,20m
m2)

MCMV
M

0-3

550

Casa

MCMV
M

Aguardando
aprovaação
Aguardando
aprovaação

R
Resid. Angelo Grizzzo II

0-3

2.500

Casa

MCMV
M

Jd São José
Cachoeirinha
(*)

0-3

36

Casa

Gov Federal
PAC
P 1

Infra-estrutura (R$ 6.0
000,00 x 777 = R$
4.662.000
0,00)
Infraaestrutura (R$ 6.000,00 x 1.150 = R$
0,00)
6.900.000
Compra da
d área (R$ 2.030.00
00,00) + infraestruttura
(R$ 6.000,00 x 550 = R$
$ 3.300.000,00) =
5.330.000
0,00
Infraaestrutura (R$ 6.000,00 x 2.500 = R$
0,00)
15.000.000
A contraapartida de R$ 309.608,26 da Prefeiturra,
segundo dados
d
da Secretariaa de Habitação, inclui a
regularização fundiária (R$30
00,00 por moradia = R$
300,00 x 131
1 = R$ 39.300,00), aquisição do terreno
das 36 uhs
u a serem constru
uídas (R$ 68.000,00
0),
infraesttrutura, trabalho té
écnico social e apoio
técnico
o

Fazenda Santana (*)

TOTAL = 5.596 unid
dades

Aguardando
aprovaação
andamento

Total a in
nvestir Prefeitura = R$ 32.201.608,00 (*)

onte: Secretaria de Habitação da Prefe
feitura Municipal dee Jahu, 2012.
Fo

230
2

In
nformação e corrreção da Tabela 60:
( * ) Na entrega do Diagnóstico, a Secretaria dee Planejamento havia nos inform
mado que o valo
or da compra daa Fazenda Santaana
h
havia sido feita no valor de R$ 4.000.000,00. Assim, o mon
ntante final de investimento no
n PPA de 2010-2013 era de R$
1
10.117.608,00. P
Posteriormente à entrega do Diaagnóstico, a Secretaria de Finanças nos informo
ou que houve a Desapropriação da
Fazenda Santanaa e no valor de R$
R 2.030.000,00.

N
Na entrega do Diagnóstico, na soma
s
total de unidades de 0 a 3 s.m. não havia
am sido computtadas as unidadees em andamen
nto.
N
Neste presente Relatório comp
putamos as uniidades em andaamento, pois tratam-se de ob
bras que vem sendo
s
executad
das.
TTambém incluímos na somatóriaa, as 36 unidades que serão construídas no Jardim São José Cacchoeirinha (Distrrito de Potunduvva),
b
bem como as 173
3 uhs do Jahu M e as 135 uhs do
o Jahu O (Jd Orlaando Ometo II) Só
S não somamoss as regularizaçõ
ões.
A soma total dos in
nvestimentos da Prefeitura
P
também não estava correta e teve alterações em função destes
d
novos dado
os inseridos.
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Fig. – Jahu
u P / CDHU (ttotal de 117 unidades)

232

Fig. – Impllantação Ressidencial Anggelo Grizzo II (total de 2.500 unidades)
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Fig. – Plan
nta e Perspecctiva unidad e residencia
al
Residenciaal Angelo Grizzo II (total dde 2.500 unidades)
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3.1.1.4. Pro
ovisão de un
nidades paraa famílias com renda enttre 3 a 6 saláários mínimo
os

Dentre os loteameentos para faamílias com renda de 3 a 6 s.m. agu
uardando
onforme tabbela seguinte
e (Tabela 61), um total dde 2.002 unidades, o
aprovação,, teremos, co
que ainda demandaria
d
um déficit dde 248 unida
ades. Entreta
anto, esta é a faixa de re
enda com
maior interesse para o investidorr e, portanto
o, com men
nor preocupaação quando
o ao seu
alientado
déficit se comparado à faixa dee renda de 0 a 3 s.m. Há també m, como sa
mplantação de outras unidades
anteriormeente, um grande estoqque de terrras para im
habitacionaais.
Não foi colocad
do um valorr de contrapartida para a Prefeitura pois há a prioridade
para as haabitações de interesse s ocial, que jáá exigirá da Prefeitura uum aporte de
d gastos
vultoso se comparado ao
a até entãoo destinado ao
a provimento de habitaações nos PPAs.

235

TTabela 61 – Provissão de unidades habitacionais
h
em andamento e futturas ( 3 a 6 s.m.)

Nome do loteamento

Quant. de
unidades
585

Tipo (casa ou apto)

Promotor

Situação

Contraparrtida da Prefeitura

Resid Angelo Grizzzo I

Faixa de
renda
3-4

Casa (47m2)

MCMV
V

-

Residencial Itatiaaia

3-6

317

Casa (40,20 m2
2)

MCMV
V

Residencial Cap. A
Abel

3-6

108

Casa

MCMV
V

R
Residencial Porto do
o Sol

3-6

144

Casa

MCMV
V

Residencial doss
Calçadistas
Resid Indusbankk

3-6

240

Casa

MCMV
V

3-6

288

Casa

MCMV
V

Jd Bernardi II

3-6

170

Casa

MCMV
V

Resid Cap. Auler

3-6

150

Casa

MCMV
V

Aguardando
aprovação
o
Aguardando
o
aprovação
Aguardando
aprovação
o
Aguardando
o
aprovação
Aguardando
aprovação
o
Aguardando
o
aprovação
Aguardando
aprovação
o
Aguardando
o
aprovação

-

TOTAL = 2.002 unid
dades
Fo
onte: Secretaria de Habitação da Prefe
feitura Municipal dee Jahu, 2012.
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3.2. Definiçção das linha
as de ação e metas de in
nvestimento e execução até 2021
Atrravés dos qu
uadros anterriormente exxpostos foi possível
p
estaabelecer as linhas de
ação e meetas de execcução e inveestimento paara os PPAs relativos aoo período de
e 2010 a
2013, 2014
4 a 2017 e 20
018 a 2021. Como demo
onstrado, alguns dos loteeamentos pre
evistos já
encontram
m-se praticamente fina lizados, outros em andamento, outros agu
uardando
aprovação e outros ain
nda em estuudo. O dinaamismo da cidade, as differentes con
njunturas
ergadura,
políticas, além das dificculdades ineerentes à elaaboração de um trabalhoo desta enve
a tempo e interrupçõess em que perpassou sua elaboração (iniciado no
o final do
somados ao
ano de 200
09), trouxe, por outro laado, a possib
bilidade de várias
v
reuniõões conjuntas entre a
equipe do Grupo SITU (responsáveel pela elabo
oração do PLHIS), os técnnicos e secre
etários da
Secretaria de Habitaçã
ão e da Secrretaria de Planejamento
P
o e Obras, ppara a finalização do
N
reuniões ficou cclara a nece
essidade de um trabalhoo conjunto entre as
mesmo. Nestas
secretariass que estão separadas nnão só fisicaamente, mas também ooperativame
ente. Isso
naturalmen
nte comprom
mete a agilid ade das info
ormações e da
d própria geestão da cida
ade.
Os dados expostos na seqüüência trazem
m um resum
mo das linhass de ação e metas
m
de
nto e execuçã
ão à luz desttas discussõe
es e foram exxaustivamennte debatidass. Poderá
investimen
ser visto, também,
t
que foram deffinidos apen
nas os custos da contrappartida finan
nceira da
Prefeitura para os caso
os de loteam
mentos de intteresse socia
al, objeto de maior intere
esse para
d
equitativamente oos empreend
dimentos,
o Plano de Habitação. Procurou-see, também, dividir
m., de modo que a contrapartida
principalmente aqueles destinadoss a famílias de 0 a 3 s.m
ura possa taambém ser distribuída equitativam
mente entre
e os três
financeira da Prefeitu
2
a 2021,, e assim ter um melhor equilíbrio
e
doos gastos púb
blicos.
períodos dos PPAs de 2010
eamentos de
e interesse soocial, estão todas
t
em
As áreas onde estão localizzados os lote
ode ser vistoo no mapa daa Revisão do
o Zoneamentto de 2007, proposto
áreas de ZEEIS, como po
na

Revisão

do

Plano

Diretor

de
d

Jahu

(ainda

não

aprovado)30.

30

Apesar de
d estar pinta
ado no mapaa, mas não consta
c
na leg
genda, estão as áreas do Conjunto
Habitacionaal Frei Galvão (acima e a d ireita do map
pa) e a Fazend
da Santana (aabaixo e a esq
querda do
mapa)
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M
Mapa 29 – Mapa
a da Revisão do
o Zoneamento de 2007 (ainda não aprovado))

Fo
onte: Secretaria de Planejamento e Ob
bras da Prefeitura M
Municipal de Jahu
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TTabela 62 – Metas de execução no
o PPA 2010-2013 ( F. 1/2)

A
Ação / Operação

R
Regularização
bairro Vila Ribeiro

Construção do
lo
oteamento Baiano
da Bomba (Jahu
M)

Construção do
lo
oteamento Jardim
O
Orlando II (Jahu N)
Construção do
lo
oteamento Jardim
O
Orlando II (Jahu O)
Construção e
Regularização
Jardim São José
Cachoeirinha
(distrito de
Potunduva) (*)

Faixa
de
renda

nt.
Quan
de
unidades

Tipo
(casa ou
apto)

Promotor

Situação

início

Em
andamento

0–3
3-6

160
0

casa

Prefeitura /
Governo do Esttado

0-3

3
173

casa

DHU
Prefeitura / CD

0-3

158
8

casa

Prefeitura / CD
DHU

Em
andamento

0-3

5
135

casa

Prefeitura / CD
DHU

Em
andamento

0-3

131
1

casa

Prefeitura /
Ministério daas
Cidades

Em
andamento

Ob
bservações

Convênio de cooperação téécnica
celebrado entre o Governo do Estado de
São Paulo por in
ntermédio da Secrretaria
de Habitação do Programa Estaduaal para
Regularização dee Núcleos Habitacionais
(Cidade Legal).
Convênio firmaado em 2002, paara a
produção
dee
173
unidades
habitacionais, peelo sistema de mu
utirão,
para abrigar a faavela Baiano da Bom
mba e
a invasão Colo
onial Fepasa. Já foram
f
edificadas 83 unidades habitacionais,
s
restando 90 unidades para serem
concluídas.
Convênio firmaado em 2008, com
previsão de sortteio para 2012. Liciitação
CDHU por São Paaulo.
Convênio firmad
do em 2005, aind
da em
andamento pelo
o sistema de mutirão.
Convênio firmad
do com o Ministériio das
Cidades – PA
AC 1 / FNHIS, para
Regularização
Fundiária
de
131
unidades, construção de 36 casass para
famílias residen
ntes em área de risco,
infraestrutura e construção do centro
c
comunitário.

Contrapa
artida da Prefeituraa

Regularização
Valor: R$ 300 x 160 = R$
R
48.000,00

o terreno
Doação do

Doação do
o terreno

o terreno
Doação do
R$ 309.608,25 (incluind
do
regularizaçção fundiária – R$
R
300,00 x 131
1 = R$ 39.300,00
0),
aquisição do terreno das 36
3
uhs
(R$
(
88.000,00
0),
infraestruttura,
trabalh
ho
técnico social e apoio técnico
o
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TTabela 62 – Metaas de execução no PPA 2010-20
013 ( F. 2/2)
A
Ação / Operação

Construção
R
Residencial
A
Angelo Grizzo I
Construção Conj
Frei Galvão
Construção
m
moradias na
Faazenda Santana
(**)
Construção
R
Residencial
Ittatiaia
Construção
R
Residencial
Capitão Abel
Construção
R
Residencial dos
Calçadistas
Construção
R
Residencial
In
ndusbank
Construção
Jaardim Bernardi II

Faixa
de
renda
3-4

0-3
0-3

Quantt. de
unidades
292
2
(1/2 do total
de 58
85)
777
7

Tipo
(casa ou
apto)
casa
casa

Promotorr

Situação

Observações

Contrapa
artida da Prefeituraa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação
o

Previsão de co
onstrução de ½ do
o total
de 585 unidaades no período 20102013. Unidadess com 47 m2

-

Privado/Preef
MCMV
Prefeitura//
MCMV

Em
o
andamento
Em estudo
o

183
3
(1/3 de 550)

casa

3-6

7
317

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
o
aprovação

3-6

108
8

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação
o

3-6

240
0

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
o
aprovação

3- 6

144
4
(1/2 do total
de 28
88)
170
0

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação
o

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
o
aprovação

3-6

Total previsto 0 – 3 = 1.462 unidades (*)
(
Total previsto 3 – 6 = 1.271 unidades

Compra
da
fazenda
por
R$
4.000.000,00 em 2009, parra a
construção dee habitações de cunho
c
social

Infraestrutura = R$ 6.000,00 x
777 = R$ 4.662.000,00
Desaprop
priação da área (R$
2.030.000,,00)* + Infraestruturaa
(R$ 6.0
000,00 x 183 = R$
1.098.000,,00) = R$3.128.000,00
0

A outra metad
de do loteamento
o está
previsto para o período 2014-2017

TOTAL INVESTIMENTO
CONSTRUÇÃOMORA
ADIAS

8.14
47.608,20 (*)

TOTAL = 2.733 unidaades
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In
nformação e corrreção da Tabela 62:
( * ) Na entrega do Diagnóstico, a Secretaria dee Planejamento havia nos inform
mado que o valo
or da compra daa Fazenda Santaana
h
havia sido feita no valor de R$ 4.000.000,00. Assim, o mon
ntante final de investimento no
n PPA de 2010-2013 era de R$
1
10.117.608,00. P
Posteriormente à entrega do Diaagnóstico, a Secretaria de Finanças nos informo
ou que houve a Desapropriação da
Fazenda Santanaa no valor de R$
R 2.030.000,00
0. Assim,o monttante final de in
nvestimento no PPA de 2010-2
2013 caiu para R$
8
8.147.608,20.
N
Na entrega do D
Diagnóstico, a so
oma total de uniidades de 0 a 3 ss.m. no PPA 201
10-2013 foi de 960 unidades, po
ois não haviam sido
computadas as u
unidades em and
damento. Nestee presente Relatório computamos as unidades em
e andamento,, pois tratam-se de
o
obras que vem ssendo executadaas. Também inccluímos na somaatória, as 36 unidades que serãão construídas no
n Jardim São Jo
osé
C
Cachoeirinha (Disstrito de Potund
duva). Só não somamos as regullarizações. Por este
e motivo, a so
oma total de unidades para a faaixa
saalarial de 0 a 3 ss.m. prevista parra o PPA de 2010
0-2013 é de 1.46
62 unidades.
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TTabela 63 – Mettas de execução
o no PPA 2014-2017
A
Ação / Operação

Faixa
de
renda
0-3

nt. de
Quan
unid
dades

Construção
Continuidade do
Conj Frei Galvão

0-3

57
75
(1/2 do
d total
de 1150)
1

Construção
R
Residencial Angelo
G
Grizzo II
Construção
m
moradias na
Faazenda Santana
Construção
R
Residencial Angelo
G
Grizzo I
Construção
R
Residencial Porto
do Sol
Construção Resid
In
ndusbank

0-3

12
250
(1/2 do
d total
de 2.500)
83
18
(1/3 de
d 550)

Construção Jahu P

Residencial
Capitão Auler

0-3

3-4

3-6

3-6

3-6

117

Tipo
(casa ou
apto)
casa
casa

casa
casa

Promotor

Situação

Prefeitura/
CDHU
Pref/Priv
MCMV

Em estudo
Aguardando
aprovação

Trata-se da con
ntinuidade do Con
njunto
Frei Galvão, este
e
com previsão de
término da outrra metade no perío
odo de
2018-2021
A outra 1/2 do loteamento está previsto
para o período 2018-2021
2

Infraestruttura (R$ 6.000,00 x
575 = R$ 3.450.000,00)
3

Infraestru
utura =R$ 6.000,00 x
183 = R$ 1.098.000,00

Aguardando
aprovação
Em estudo

Construção de 1/3
1 do loteamento
o para
cada período do
o PPA
A outra metad
de do loteamento
o está
previsto para térrmino até 2013

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação

14
44
(1/2 do
d total
de 288)
2
15
50

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação

casa

Privado/
MCMV

Aguardando
aprovação

Contrapa
artida da Prefeituraa

Doação do
o terreno

Privado/
Prefeitura/
MCMV
Prefeitura/
MCMV

29
93
(1/2 do
d total
de 585)
5
14
44

Total previsto 0 – 3 = 2.125 unidades
Total previsto 3 – 6 = 731 unidades

Ob
bservações

Infraestruttura (R$ 6.000,00 x
1250 = R$ 7.500.000,00)

A outra metad
de do loteamento
o está
previsto para térrmino em 2013

TOTAL INVESTIM
MENTO

R$ 12.048.000,00
1

TOTAL = 2.856
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TTabela 64 – Mettas de execução
o no PPA 2018-2021
A
Ação / Operação

Continuidade
Construção Conj
Frei Galvão
Construção
R
Residencial Angelo
G
Grizzo II
Construção
m
moradias na
Faazenda Santana

Faixa
de
renda
0-3

0-3

0-3

nt. de
Quan
unid
dades
57
75
(1/2 do
d total
de 1150)
1
12
250
(1/2 do
d total
de 2.500)
18
84
(1/3 de
d 550)

Total previsto 0 – 3 = 2.009 unidades
Total previsto 3 – 6 =
0 unidades

Tipo
(casa ou
apto)
casa

casa
casa

Promotor

Situação

Ob
bservações

Contrapa
artida da Prefeituraa

Privado/
Prefeitura/
MCMV

Aguardando
aprovação

Infraestruttura (R$ 6.000,00 x
575 = R$ 3.450.000,00)
3

Privado/
Prefeitura/
MCMV
Prefeitura/
MCMV

Aguardando
aprovação

Trata-se da con
ntinuidade do Con
njunto
Frei Galvão, este
e
com previsão de
término da outrra metade no perío
odo de
2018-2021
A outra 1/2 do loteamento está previsto
2
para o período 2018-2021
Construção de 1/3
1 do loteamento
o para
cada período do
o PPA

Infraestru
utura =R$ 6.000,00 x
183 = R$ 1.098.000,00

Em estudo

TOTAL INVESTIM
MENTO

Infraestruttura (R$ 6.000,00 x
1250 = R$ 7.500.000,00)

R$ 12.048.000,00
1

TOTAL = 2.009
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a 2021
3.3. Quadrro geral da exxecução de hhabitações até
A partir dos quadros
q
antteriormente expostos pode-se
p
aprresentar um
m quadro
contendo todos os valores sinttetizados, de
d modo a se ter u ma visualização do
nto para a execução d as habitações ao longo
o dos 3 PPA
As, de 2010 a 2021,
planejamen
conforme pode
p
ser vistto na Tabela 65.
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Tabela 65 – Quadrro sintético de previsão
p
de unid
dades habitacionais de 2010 a 2021
2

201
10 – 2013

2014
4 - 2017

2018 – 2021

Resid. Angelo Grizzzo I (½ do total de
d 585) =
292(3-4)
Conj. Frei Galvão = 7
777 (0-3)

Resid. Angelo Grizzo I (½ do total de 585) = 293
2 (3-4)

Resid. Angelo
A
Grizzo II (½
½ do total de 2.500
0) =
1250 (0
0-3)
Continu
uidade Conj.Frei Galvão
G
(½ do total de
1150) = 575 (0-3)
Fazenda Santana (1/3 de 550)
5
= 184 (0-3)

Residencial Itatiaia = 317 (3-6)
Residencial Capitão Abel = 108 (3-6)
Residencial dos Calçadistas = 240 (3-6)
Resid. Indusbank (½ do total de 288) = 144 (3-6)
Jd
d. Bernardi II= 170 ((3-6)
Faazenda Santana (1//3 de 550) = 183 (0--3)
Lo
oteam Baiano da Bo
oma (Jahu M) = 173
3 (0-3)
Jd
d. Orlando II (Jahu N
N) = 158 (0-3)
Jd
d. Orlando II (Jahu O
O) = 135 (0-3)
Jd
d. São José Cachoeiirinha = 36 (0-3)

Resid. Angelo Grizzo II (½ do total de 2.500) =
0-3)
1250(0
Contin
nuidade Conj. Frei G
Galvão (½ do total de 1150)
= 575 (0-3)
Jau P – 117 (0-3)
Resid. Indusbank (½ do to
otal de 288) = 144 (3-6)
(
50 (3-6)
Resid. Capitão Auler = 15
Resideencial Porto do Sol = 144 (3-6)
Fazend
da Santana (1/3 de 550) = 183 (0-3)

Total previsto 0-3 = 1.462
Total previsto 3-6 = 1.271

Total p
previsto 0-3 = 2.125
5
Total p
previsto 3-6 = 731

Total previsto 0-3 = 2.009
9
Total previsto 3-6 = 0

TOTAL = 2.733

TOTALL = 2.856

TOTAL = 2.009

TO
OTAL GERAL 0 a 3 = 5.596 unidades
TO
OTAL GERAL 3 a 6 = 2.002 unidades
TO
OTAL = 7.598 unidades
D
DÉFICIT TOTAL = 9
9.000 unidades
P
PREVISÃO DE CON
NSTRUÇÃO 2010 – 2021 = 7.598 un
nidades
D
DÉFICIT AINDA RESTANTE = 9.000 – 7.598 = 1402 un
nidades (sendo 1.154 de 0 a 3 s.m. e 248 de 3 a 6 s.m
m.)
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3.4. Estimaativa da quantidade líqquida de terrenos nece
essários paraa o atendim
mento às
necessidad
des habitacio
onais presenntes e futura
as
Pella tabela antteriormente apresentadaa, tem-se a previsão de construção de 7.598
unidades habitacionais
h
s (uh) no praazo de 2010 a 2021. Levvando-se em
m consideração que o
déficit hab
bitacional total estimadoo no município de Jahu
u é de 9.0000 unidades,, tem-se,
ainda, um déficit de 1402 unidaddes. A Tabe
ela 18 traz a relação doos proprietá
ários que
protocolaraam seus projjetos /áreas junto à Preffeitura Municipal em 20009, manifestando seu
interesse em
e implanta
ar loteamenttos de intere
esse social. O Mapa 10 consta a localização
destes terrrenos. O Mapa 29 (anterrior), mostra a espacializzação da Revvisão do Zoneamento
de 2007 (aainda não aprovado
a
e que foi obje
eto de discu
ussão junto a Revisão do
d Plano
Diretor), on
nde algumass destas áreaas que deram
m andamentto aos projettos já consta
am como
ZEIS. Obseerva-se tamb
bém que todda área rosa na parte inferior do mapa (lado direito),
também esstá demarca
ada como ZEEIS e constitu
ui um grand
de estoque dde área para
a atender
não só as unidades
u
que ainda resttam para san
nar o déficit habitacionaal, mas tamb
bém para
atender as demandas futuras.
f
Atéé a data de fechamentoo do presentte Relatório não havia ssido votada a Lei de
Zoneamentto. A mesma
a foi aprovaada recentem
mente, no diia 12.12.20112, com 23 emendas,
e
do qual só
ó tivemos conheciment
c
to pelo jorn
nal. Frente a esta votaçção, a Secre
etaria de
Planejamen
nto nos enviou uma rrelação atuaalizada da Tabela
T
18, onde constavam os
números dos
d processos e propriet ários que en
ncaminharam
m à Prefeiturra Municipal de Jahu
seu interesse em imp
plantar projeetos habitaccionais, conforme constta na tabela abaixo
(Tabela 66)).
Outros dados que
q foram attualizados e encaminhad
e
os pela Secrretaria de Eco
onomia e
Finaças, diiz respeito aos
a investim
mentos estim
mados no PPA 2010-20 13 (Tabela 67) e os
investimen
ntos executad
dos, empenhhados ou na previsão orççamentária dde 2010-2013 (Tabela
68), que seerão abordad
dos adiante.
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Tabela 66
6 - Relação
o com os números dos processsos, propriietários e projetos
encaminhaados à Preffeitura Munnicipal de Ja
ahu com interesse em implantar projetos
habitacionais (2012)
Nºº
Proce
esso
13.381
1/RP
2009

Regina
a do Amaral
Pachecco

8/
13.388
RP 200
09
13.389
9/
RP 200
09

Engenharia Ferreiraa Dias
Ltda.
Luciano Decio P. de
Almeid
da Prado

04

13.390
0/
RP 200
09

Luciano Decio P. de
Almeid
da Prado

05

13.391
1/
RP 200
09

Mario Minatel

06

13.392
2/
RP 200
09

Guido Vitti

07

13.393
3/
RP 200
09
13.395
5/RP
2009

Reinaldo Grizzo

13.398
8/
RP 200
09
13.405
5/RP
2009

União Classic
Empre
eendimentos IImob.
Ulissess Pacheco de
Almeid
da Prado

13.602
2/
RP 200
09
13.616
6/
RP 200
09
13.647
7/RP
2009

Rodriggo Cruzera

01

02
03

08

09
10

11
12

Proprietário

Paulo Eduardo Ferruucci

Situação em 2012
333 uh
u – intenção de construçãão
Devid
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
Devid
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
Não está em ZEIS, mas poderá sser implantado
unto habitacio
onal. Não há pprojeto para in
nformar o
conju
núme
ero de uh.
Devid
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
Não está em ZEIS, mas poderá sser implantado
unto habitacio
onal. Não há pprojeto para in
nformar o
conju
núme
ero de uh.
2.258
8 uh – intençã
ão de construçção
Devid
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
680 uh
u – intenção de construçãão
Não está em ZEIS, mas poderá sser implantado
unto habitacio
onal. Não há pprojeto para in
nformar o
conju
núme
ero de uh.
Não tem
t
projeto ainda
a

Nilo An
ndre Bernardii

170 uh
u - Está inserrido na tabelaa de metas de execução
PPA 2010
2
- 2021
14
Octavio Celso Pacheeco
Devid
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
de Alm
meida Prado
em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
15 13.725
União Classic
Devid
5/
do a mudança
a da lei de zonneamento, áre
ea está
RP 200
09
Empre
eendimentos IImob. em zona que não permite
p
implaantação de co
onjuntos
habittacionais
16 15.852
2/
Laerte Parra Junior
585 uh
u - Está inserrido na tabelaa de metas de execução
RP 200
09
PPA 2010
2
- 2021
Marco
17 14.856
6/
o Adriano Imovveis
Não está em ZEIS, mas poderá sser implantado
RP 200
09
Ltda. ME
M
unto habitacio
onal. Não há pprojeto para in
nformar o
conju
núme
ero de uh.
18 14.946
6/
Reinaldo Grizzo
2.500
0 uh - Está inserido na tabeela de metas de
d
RP 200
09
execução PPA 2010 - 2021
Fonte: Secreetaria de Plan
nejamento e O
Obras da Prefeeitura Municip
pal de Jahu (22012
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TTabela 67 – Investtimento em habittação no município de Jahu – Plano Plurianual 2010
0 -2013
ESSTIMADO PPA / PO
OR PROGRAMA
2
2010 - 2013

20
010

2011

2012

2013

TOTAL

505 – Habitação de Interesse Sociaal

R$ 1.015
5.000,00

R$ 4
453.110,00

R$
R 473.670,00

R$ 496.200,00

R$ 2.437.970,0
00

509 – Gestão Habiitacional

R$ 650
0.800,00

R$ 8
818.000,00

R$
R 858.000,00

R$ 901.000,00

R$ 3.227.800,0
00

TTotal

R$ 1.665
5.000,00

R$ 1.271.000,00

R$
$ 1.331.000,00

R$ 1.397.200,00
0

R$ 5.665.780,0
00

Fo
onte: Secretaria de Economia e Finançças da Prefeitura M
Municipal de Jahu, 20
013.

TTabela 68 – Investtimentos em habiitação – executad
do (período 2010 a 2013)
2010

201
11

20
012
(empe
enhado)

2013
(previisão orçamentária))

TOTAL

505 – Habitação de Interesse Sociaal

R$ 547.406
6,04

R$ 51.690,77

R$ 827
7.782,88

R 772.100,00
R$

R$ 2.198.979,6
69

509 – Gestão Habiitacional

R$ 668.876
6,33

R$ 650.7
716,01

R$ 722
2.853,37

R 211.000,00
R$

R$ 2.262.139,3
31

R$ 1.224.975,97

R$ 702.4
406,78

R$ 1.55
50.636,25

R 983.100,00
R$

R$ 4.461.119,0
00

IN
NVESTIMENTO HAB
BITAÇÃO EEXECUTADO - 2010 - 2013

TTotal

Fo
onte: Secretaria de Economia e Finançças da Prefeitura M
Municipal de Jahu, 20
013.
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Os dados atualizados da Taabela 18 (Tab
bela 66) perm
mitem verificcar que há a previsão
de constru
ução de maiss 3.191 uh. CComo ainda havia um dé
éficit de 14022 uh (para resolver o
déficit totaal de 9.000 uh),
u agora h á um excedente de 1.789 uh. Natuuralmente qu
ue com o
dinamismo
o da cidade e com tem
mpo em que
e vem send
do elaboradoo este Relatório, os
números vão
v sendo altterados con stantemente
e e, neste ca
aso, é um daado positivo
o frente à
constante demanda
d
de
e habitações com o cresccimento da cidade.
c
Conttudo, há que
e se notar
que, confo
orme foi sa
alientado a nteriormentte, para o déficit de 1402 uh, 1154 uh
correspond
dem ao déficcit para a faaixa de rendaa de 0 a 3 s.m. , e 248 uuh correspondem ao
déficit paraa a faixa de renda de 3 a 6 s.m. A administração municipaal portanto, tem que
criar mecaanismos para
a incentivar a produção
o de unidade
es habitacioonais para a faixa de
renda de 0 a 3 s.m.

o
e indicadoress
4. Definiçãão dos objetivos, metas,, diretrizes, operações
Diaante dos dad
dos apresen tados no diagnóstico e a constataçção das nece
essidades
habitacionaais presente
es e futuras,, há a possiibilidade de estabelecerr eixos temá
áticos (*)
como eixo
os estruturadores do pplano de haabitação, ao
os quais esttarão vinculados os
objetivos, metas, diretrizes, operaçções e indicadores. A idéia é poder ter um quadro geral
o
e as diretrizees, para qu
ue todos os envolvidoos na elabo
oração e
com os objetivos
implementtação do PLH
HIS possam ssaber com exatidão os caminhos
c
a ppercorrer até
é 2021. É
também um
u quadro síntese paraa debater e poder ser compleme ntado peloss setores
competenttes da admin
nistração mu nicipal.
Com os objetivvos e as direetrizes clarass, há que se definir as esstratégias e as metas
mento das
para alcançá-los, bem como os inddicadores prropostos parra realizar o monitoram
mpanhamentto das operrações e
metas. O monitoramento do Pl ano consistte no acom
s estão posssibilitando que as metas sejam
verificação se as direttrizes estão corretas e se
ns em um
cumpridas.. Mudanças, reorientaçõ es de operaçções ou mesmo de metaas são comun
processo de planejame
ento onde háá a participaçção efetiva de todos os eenvolvidos.

(*) Tal qual estruturado no PLHIS doo município de Amparo, um dos colocaados como exxemplos a
ério das Cidaddes.
serem vistoss pelo Ministé

249

O próprio período de elaboraçãoo da presentte proposta já sofreu vvarias altera
ações em
função da própria dinâ
âmica da cidaade ou mesm
mo das alterrações políticcas habitacio
onais nas
esferas estaduais e federais.

ema de monitoramento
4.1. O siste
O sistema
s
de monitoramen
m
nto tem a in
ntenção de ser
s o mecaniismo que pe
ermitirá a
avaliação periódica
p
do
o PLHIS. Sug ere-se que o mesmo se
eja feito a ccada quatro anos, ao
iniciar um novo PPA, para
p
que se faça uma avaliação dass metas que foram efetiivamente
c
quatro anos, o govverno municipal poderá ppropor adeq
quações e
implantadaas. Assim, a cada
mudanças nas metas in
nicialmente ppropostas.
áticos defini dos têm relação com as
a problemááticas levanttadas no
Os eixos temá
o, e estão orgganizados em
m 5 temas:
diagnóstico
1. Ace
esso à terra uurbanizada
2. Pro
omoção públlica de habitação
3. Pro
omoção privaada de habittação
4. Arrranjo instituccional
5. Financiamento
Cad
da um desttes eixos teemáticos são
o interdependentes e permitem, inclusive,
detectar mais
m facilmen
nte quais appresentam faalhas e/ou dificuldades
d
mentar a
para implem
política hab
bitacional no
o município dde Jahu.
O quadro
q
síntese de cada eeixo temático
o, abordará os
o seguintes itens:

EIXO TEMÁ
ÁTICO 1 – Accesso à terraa urbanizada
PROBLEMA:
OBJETIVO ESPECÍFICO:
METAS:
RESPONSÁV
VEL PELO MONITORAMENTTO:
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INDICADOR
RES:
DIRETRIZES / ESTRATÉGIA
AS:
OPERAÇÕESS:
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EIXO TEMÁTICO 1 – Acesso à terra urbanizada (1a)
PROBLEMA

O
OBJETIVO ESPECÍFIC
CO

META
AS

RESPONSÁVELL
PELO
NTO
MONITORAMEN

Em Jahu há ceerca de 7 loteeamentos irregulares, Remoção das 173 uhs preccárias para
to
otalizando 973 lo
otes. Destes 2 são
s loteamentos com loteamen
ntos a serem construídos
m
maior precariedad
de e concentração
o de famílias de baixa
reenda e devem
m ter prioridad
de. No caso, estes
lo
oteamentos já po
ossuem recursos públicos garantid
dos e
estão em andamento, como é o casso da favela Baian
no da
B
Bomba (já removidos para o Conjunto
C
Habitaccional
B
Baiano da Bomba - Jaú M – 83 uh) e a invasão Collonial
Fepasa (em co
onstrução também no Conjjunto
H
Habitacional Baian
no da Bomba – Jaú
ú M – 90 uh).

- 90 uhs construídas até
a 2013.

SEC HABITAÇÃO
O

A
Alguns loteamento
os irregulares pro
ovavelmente sairãão do Regularizaar administrativam
mente
P
Programa Cidadee Legal, do Govverno Estadual, para todos os lloteamentos em área
á
reegularização de iimóveis. Trata-see do Jardim Conccorde particularr e pública
(3
344 lotes), pois é área particular irrregular; e a Vila SSanto
Ivvo (30 lotes), po
ois as pessoas possuem
p
domínio de
p
posse.
TTambém está inserido no Programaa Cidade Legal o b
bairro
ru
ural de Vila Ribeiro, e cuja contraapartida da Prefeeitura
M
Municipal será a reegularização dos 160 lotes.

beiro
- 160 lotes da Vila Rib
regu
ularizados até 201
13, dando
prio
oridade às famíliass de 0 a 3 s.m.
- 30 lotes da Vila Santto Ivo
regu
ularizados até 201
13.
- 344 lotes do Jardim Concorde
regu
ularizados até 201
14.

O
SEC HABITAÇÃO
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EIXO TEMÁTICO 1 – Acesso à terra urbanizada (1b)
INDICAD
DORES

DIRETRIZES / EESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

N
Número de lotess regularizados
(rregistrados e com
m todas as obras
de infraestrutura exigidas pela
Prefeitura Municip
pal instaladas)
P

- Estabelecer n
novas regras e p
procedimentos ad
dministrativos
para agilizar a reegularização dos lo
oteamentos.
- Estabelecer n
novas regras e p
procedimentos ad
dministrativos
os projetos que entram em
para agilizar o andamento do
licitação, de form
ma a garantir a eexecução da obra
a com a verba
originalmente deestinada.
- estabelecer in
nstrumentos de ccompensação pa
ara permitir a
regularização do
os casos com açõees judiciais
- aplicar novos instrumentos leegais voltados à regularização
como a Lei Fed
deral 9.785/99; o Estatuto da Cidade;
C
a MP
2.220/2001 (da Concessão de Usso Especial); Reso
olução 369/05
do CONAMA e a Lei Federal 11.97
77/09.

- Estruturar o Co
onselho Municipaal de Habitação de
f
forma
a articu
ular as ações necessárias paara
implementar a po
olítica habitacional.
- Estruturar a Secretaria de Habitação e de
P
Planejamento
e Obras com ações
a
conjuntas e
o
ocupando
o mesm
mo espaço físico.

N
Número de lotess regularizados
(rregistrados e com
m todas as obras
de infraestrutura exigidas pela
P
Prefeitura Municip
pal instaladas)

- Estabelecer n
novas regras e p
procedimentos ad
dministrativos
para agilizar a reegularização dos lo
oteamentos.
- Estabelecer n
novas regras e p
procedimentos ad
dministrativos
para agilizar o andamento do
os projetos que entram em
licitação, de form
ma a garantir a eexecução da obra
a com a verba
originalmente deestinada.
- estabelecer in
nstrumentos de ccompensação pa
ara permitir a
regularização do
os casos com açõees judiciais
- aplicar novos instrumentos leegais voltados à regularização
como a Lei Fed
deral 9.785/99; o Estatuto da Cidade;
C
a MP
2.220/2001 (da Concessão de Usso Especial); Reso
olução 369/05
77/09.
do CONAMA e a Lei Federal 11.97

- Estruturar o Co
onselho Municipaal de Habitação de
f
forma
a articu
ular as ações necessárias paara
implementar a po
olítica habitacional.
- Estruturar a Secretaria de Habitação e de
P
Planejamento
e Obras com ações
a
conjuntas e
o
ocupando
o mesm
mo espaço físico.
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EIXO TEMÁTICO 1 – Acesso à terra urbanizada (2 a)

PROBLEMA

OBJETIV
VO ESPECÍFICO

Regularização fundiária das 131 unidaades do Jardim
nha (distrito de Po
otunduva), obra
Sãão José Cachoeirin
de infraestrutura, co
onstrução do centro
o comunitário e
onstrução de 36 ccasas para famíliass residentes em
co
área de risco, com vverba do PAC 1 e contrapartida da
Prefeitura Municipaal de Jahu de aproximadamente
ndamento de
R$309.608,26. Taambém em an
reegularização está o Jardim Orlando Ometo II (Jaú O),
onde foram construíídas 135 unidades pelo
p CDHU.

R
Regularização fun
ndiária de 131 uhss,
cconstrução de novas uhs e infraesttrutura

METAS

J
Cachoeirinhaa (até 2013):
Jd São José
- 131 uh regularizadas
- constrrução 36 casas
- constrrução do centro comunitário
c

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

SEC HABITAÇÃO

Jd Orlando Ometo II (Jaú
ú O):
- 135 uh construídas e reegularizadas
até 201
13
Segundo a Secreetaria de Planejaamento havia EElaborar um cadastro imo
obiliário - elaborar um cadastro multifinalitário,
m
SEC
ceerca de 200 proccessos solicitando
o regularização aatualizado georreferenciado de
e todo incluind
do o a atualizaçãão do cadastro PLANEJAMENTO
de lotes, pois são lotes de 10 x 25
5m que foram m
município.
imobiliáário:
desmembrados em 5x25 e estavam em
- do disstrito de potundu
uva até 2013
desacordo com a Lei de Zoneamento até então
- da áreea urbana até 201
14
vigente. Com a no
ova Lei de Zoneamento votada
- dos deemais bairros ruraais até 2015
p
pela Câmara M
Municipal em 12/12/12,
1
foi
co
onjuntamente aprovada a emenda
e
que
reegulariza
os
desmembrameentos
feitos
anteriores à referid
da Lei.
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EIXO TEMÁTICO 1 – Acesso à terra urbanizada (2b)
PROBLEM
MA

OB
BJETIVO ESPECÍFICO
O

O déficit habitacio
onal básico em Jah
hu, incluindo as faamílias com
reenda salarial de aaté 6 s.m. é de 9.000 uh, segundo avaliação a
p
partir das fichas do CDHU e Caixa Econômica
E
Federral, feita em
co
onjunto com técn
nicos da Secretaria de Habitação e Secretaria
de Planejamento e Obras. Deste total
t
de 9.000 uh
h estima-se
um déficit de 6.75
50 uh para famíliaas com renda de 0 a 3 s.m. e
2.250 uh para famílias com renda de 3 a 6 s.m.

Pro
oduzir unidades de
hab
bitação de
inteeresse social (HIS),
com
m subsídio parciall,
parra o atendimento
ao déficit
hab
bitacional básico
de Jahu
oduzir unidades de
Pro
hab
bitação de
inteeresse social (HIS),
com
m subsídio parciall,
parra o atendimento
ao déficit
hab
bitacional básico
de Jahu

Em Jahu há 3 loteamentos que exigem reassentamento de
faamílias por situação de risco ou po
or estimativa de reemoção por
in
nvasão. No caso de risco trata-se da favela Baiano da Bomba,
em área de APP (já removidos paara o Conjunto H
Habitacional
B
Baiano da Bomba – Jaú M, com 83 uh construídas peelo CDHU) e
36 casas que estavam em área de risco no loteameento Jardim
N
Nova Cachoeirinhaa (distrito de Pottunduva e já em andamento
co
om verba do PAC
C 1). No caso de reemoção por invassão trata-se
do Colonial Fepassa (também em andamento parra remoção
p
para o Conjunto H
Habitacional Baian
no da Boma – Jaú M, com 90
uh a serem constru
uídas pelo CDHU)).
Estes 3 loteamentos já foram citaados no Eixo Temático 1 –
acesso à terra urbanizada e foram novamente
n
citado
os aqui pois
trratam-se de novaas unidades de habitação
h
de interesse social
co
onstruídas e com a contrapartida da
d Prefeitura Mun
nicipal.

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

duzidas até 2013 para famílias
- 293 HIS prod
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 300 HIS prod
duzidas até 2017 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 184 HIS prod
duzidas até 2021 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras

- 36 HIS produzidas até 2013 para
p
abrigar
famílias em área de risco no Jd
d. São José
Cachoeirinha
- 90 HIS produ
uzidas até 2013 para abrigar as
famílias do Co
olonial Fepasa no Conjunto
Habitacional Baiano
B
da Bombaa (Jaú M –
CDHU)

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras
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EIXO TEMÁTICO 2 – Promoção púb
blica de habitação
o de interesse soccial (1a)
PROBLEM
MA

OB
BJETIVO ESPECÍFICO
O

O déficit habitacio
onal básico em Jah
hu, incluindo as faamílias com
reenda salarial de aaté 6 s.m. é de 9.000 uh, segundo avaliação a
p
partir das fichas do CDHU e Caixa Econômica
E
Federral, feita em
co
onjunto com técn
nicos da Secretaria de Habitação e Secretaria
de Planejamento e Obras. Deste total
t
de 9.000 uh
h estima-se
um déficit de 6.75
50 uh para famíliaas com renda de 0 a 3 s.m. e
2.250 uh para famílias com renda de 3 a 6 s.m.

Pro
oduzir unidades de
hab
bitação de
inteeresse social (HIS),
com
m subsídio parciall,
parra o atendimento
ao déficit
hab
bitacional básico
de Jahu
oduzir unidades de
Pro
hab
bitação de
inteeresse social (HIS),
com
m subsídio parciall,
parra o atendimento
ao déficit
hab
bitacional básico
de Jahu

Em Jahu há 3 loteamentos que exigem reassentamento de
faamílias por situação de risco ou po
or estimativa de reemoção por
in
nvasão. No caso de risco trata-se da favela Baiano da Bomba,
em área de APP (já removidos paara o Conjunto H
Habitacional
B
Baiano da Bomba – Jaú M, com 83 uh construídas peelo CDHU) e
36 casas que estavam em área de risco no loteameento Jardim
N
Nova Cachoeirinhaa (distrito de Pottunduva e já em andamento
co
om verba do PAC
C 1). No caso de reemoção por invassão trata-se
do Colonial Fepassa (também em andamento parra remoção
p
para o Conjunto H
Habitacional Baian
no da Boma – Jaú M, com 90
uh a serem constru
uídas pelo CDHU)).
Estes 3 loteamentos já foram citaados no Eixo Temático 1 –
acesso à terra urbanizada e foram novamente
n
citado
os aqui pois
trratam-se de novaas unidades de habitação
h
de interesse social
co
onstruídas e com a contrapartida da
d Prefeitura Mun
nicipal.

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

duzidas até 2013 para famílias
- 293 HIS prod
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 300 HIS prod
duzidas até 2017 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 184 HIS prod
duzidas até 2021 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras

- 36 HIS produzidas até 2013 para
p
abrigar
famílias em área de risco no Jd
d. São José
Cachoeirinha
- 90 HIS produ
uzidas até 2013 para abrigar as
famílias do Co
olonial Fepasa no Conjunto
Habitacional Baiano
B
da Bombaa (Jaú M –
CDHU)

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras
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EIXO TEMÁTICO 2 – Promoção púb
blica de habitação
o de interesse soccial (1b)
INDICADORESS
N
Número de unidaades
de
de
habitação
in
nteresse
so
ocial
p
produzidas paraa o
atendimento
ao
déficit
habitacional
b
básico (até 6 s.m.)

DIREETRIZES / ESTRATÉGIAS
- realizar gestão junto aao governo
federal e estadual para vviabilizar os
recursos
para
os
necessários
empreendimentos necessáários para a
construção
o de HIS;
- articular a implanttação dos
loteamenttos juntamente co
om o Plano
Diretor, de
d forma a gaarantir um
equilíbrio, inclusive, com o sistema
m estudo.
viário pré-existente e ou em

N
Número de unidaades
de
de
habitação
nteresse
so
ocial
in
p
produzidas paraa o
ao
atendimento
déficit
habitacional
b
básico (até 6 s.m.)

- realizar gestão junto aao governo
federal e estadual para vviabilizar os
recursos
necessários
para
os
empreendimentos necessáários para a
construção
o de HIS;
- articular a implanttação dos
loteamenttos juntamente co
om o Plano
Diretor, de
d forma a gaarantir um
equilíbrio, inclusive, com o sistema
viário pré-existente e ou em
m estudo.

OPERAÇÕES
- reealizar o cadastro
o das famílias a serem atendidas, mas com um pro
ograma que posssa
cru
uzar dados;
- reegulamentar o Fundo
F
Municipal de Habitação e estabelecer regras e critérios de
ateendimento para ass linhas programááticas (subsídio paarcial e integral, se
e for o caso);
- aferir os desdobramentos feitos com
c
a aprovação
o da nova lei de uso, ocupação e
parrcelamento do solo, principalmente no tocante às áreas verdess e o sistema de
con
ntenção e dissipaçção de águas pluvviais;
- so
olicitar recursos do governo fedeeral e estadual a partir dos proggramas existentees
(FN
NHIS, Minha Casa Minha Vida, FAR));
- co
ontratar projetos e obra;
- reealizar pesquisa sobre imóveis e terrenos vagos públicos e privados existentes no
perrímetro urbano, distrito
d
e bairros rurais de Jahu, com
c
vistas a seleccionar alguns parra
aqu
uisição, desapropriação (se necessáário) e/ou incidên
ncia do IPTU progrressivo.
- reealizar o cadastro
o das famílias a serem atendidas, mas com um pro
ograma que posssa
cru
uzar dados;
- reegulamentar o Fundo
F
Municipal de Habitação e estabelecer regras e critérios de
ateendimento para ass linhas programááticas (subsídio paarcial e integral, se
e for o caso);
- aferir os desdobramentos feitos com
c
a aprovação
o da nova lei de uso, ocupação e
parrcelamento do solo, principalmente no tocante às áreas verdess e o sistema de
con
ntenção e dissipaçção de águas pluvviais;
- so
olicitar recursos do governo fedeeral e estadual a partir dos proggramas existentees
(FN
NHIS, Minha Casa Minha Vida, FAR));
- co
ontratar projetos e obra;
- reealizar pesquisa sobre imóveis e terrenos vagos públicos e privados existentes no
perrímetro urbano, distrito
d
e bairros rurais de Jahu, com
c
vistas a seleccionar alguns parra
aqu
uisição, desapropriação (se necessáário) e/ou incidên
ncia do IPTU progrressivo.
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EIXO TEMÁTICO 2 – Promoção púb
blica de habitação
o de interesse soccial (2a)
PROBLEM
MA

N
Nas audiências reaalizadas em cada UdP (unidade dee paisagem)
do município de Jahu, foram disttribuídos questionários para
dar suporte ao PLLHIS. Um dado constatado foi a UdP 1, que
co
orresponde à áárea central, é a região que tem maior
in
ncidência de im
móveis alugados e, segundo os corretores
(ttambém conforme pesquisa aplicada), onde há gran
nde procura
de imóveis para alugar. Por outro laado, segundo dad
dos do setor
de patrimônio h
histórico (conforrme dados levaantados no
D
Diagnóstico do presente Relattório), apesar d
da grande
quantidade de imóveis históriccos (alguns dessocupados),
in
ndicaram apenas 2 em condições de se destinarem
m à provisão
de habitação de in
nteresse social. Há
H que se ter, porrtanto, uma
p
pesquisa mais atualizada sobre o assunto para se conferir
eventuais imóveis ou terrenos vazios que possam see destinar à
habitação de interresse social.

OB
BJETIVO ESPECÍFICO
O

Reaalizar pesquisa
atu
ualizada de
imó
óveis e ou
terrenos vazios que
posssam ser
desstinados à
hab
bitação de
inteeresse social

METAS

- Instalar o cadastro multifinaliitário para
corrigir o cadaastro imobiliário do
d município,
incluindo nas diferentes camad
das de
informações o cadastro atualizzado dos
imóveis históricos, desocupado
os e terrenos
vazios da áreaa central e conferrir se estão
sendo aplicad
dos os instrumenttos definidos
no Plano Direetor e na Lei de Zo
oneamento
vigentes.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Cultura
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EIXO TEMÁTICO 2 – Promoção púb
blica de habitação
o de interesse soccial (2b)
INDICADORESS
P
Promover estudo
efetivo para a
in
nserção de
habitações de
nteresse social na
in
área central de Jah
hu

DIRETRIZES / ESTTRATÉGIAS
- Dar andaamento ao Plano Particularizado p
para
a área ceentral, previsto n
na Revisão do Pllano
Diretor, de forma a inserir a quesstão
habitacion
nal
- discriminar os imóveis, terrenos vaazios
passíveis de
d serem utilizado
os para habitação
o de
interesse social
s
- criar um
m parque público de moradias que
poderão seer destinadas parra a locação sociall.
- estabelecer parcerias com as entidaades
assistenciaalistas, acopland
do-as a programas
públicos de locação social
- acompan
nhar as famílias du
urante a participaação
no prograama, verificando
o-se melhorias nos
padrões de renda e p
possibilidade de se
desvinculaar do programa e adquirir moradia
própria.

OPERAÇÕEES
- regulame
entar o Fundo Mu
unicipal de Habitaação e estabelecer regras e critério
os
de atendim
mento para as linh
has programáticas (subsídio parciaal e integral, se fo
or
o caso). No caso específico
o para a área cen
ntral, trabalhar em
m conjunto com o
Departame
ento de Patrimôn
nio Histórico da Secretaria Municcipal de Cultura e
Turismo;
- aferir oss desdobramento
os feitos com a aprovação da nova lei de uso
o,
ocupação e parcelamento do
d solo, principalm
mente no tocante
e aos incentivos na
área centra
al
- solicitar recursos do govverno federal e estadual a partir dos programaas
AR);
existentes (FNHIS, Minha Caasa Minha Vida, FA
- contratarr projetos e obras;;
- realizar pesquisa sobre imóveis e terrrenos vagos púb
blicos e privado
os
existentes na área central com vistas a selecionar alguns para aquisição
o,
desapropriiação (se necessário) e/ou incidênccia do IPTU progre
essivo.
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EIXO TEMÁTICO 3 – Promoção parcceria público/privvado para habitaçção (1a)
PROBLEM
MA

OB
BJETIVO ESPECÍFICO
O

METAS

O loteamento é a forma de
d
produção h
habitacional
p
predominante no
o município de
d Jahu. Segun
ndo dados
fo
ornecidos, desde a década de 1980 até 2009 foram
m aprovados
apenas 1.444 un
nidades condominiais no municcípio, onde
apenas 16,8% são de padrão populaar, 18,5% de padrrão médio e
64,6% de padrão m
médio alto/alto. Como
C
44% da pop
pulação tem
reenda inferior a 3 s.m., vê-se a neccessidade de imp
plantar uma
p
política habitacional condizente com a po
orcentagem
p
populacional e sua respectiva faixa salarial. No casso de Jahu,
vê-se que a faixaa salarial de 0 a 3 s.m. é atendiida em sua
m
maioria pelos im
móveis produzid
dos pelo CDHU
U, onde a
co
ontrapartida da P
Prefeitura é a doação do terreno e a faixa de 3
a 6 s.m. é atendida pelos imóvveis produzidos através do
p
programa MCMV, pela iniciativa priivada.

Estimular a produção
privvada de habitação
o
diversificada e
voltada para o
meercado popular,
prin
ncipalmente para
a faaixa de 0 a 3 s.m.

- 777 HIS prod
duzidas até 2013 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 1.825 HIS prroduzidas até 2017 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.
- 1.826 HIS prroduzidas até 2021 para famílias
com renda dee 0 a 3 s.m.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras
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EIXO TEMÁTICO 3 – Promoção parcceria público/privvado para habitaçção (1b)
INDICADORESS
N
Número de unidad
des
habitacionais de
m
mercado popular
p
produzidas

DIRETRIZES / ESTTRATÉGIAS
- aplicar os instrumentos do Estatuto da Cid
dade
como o parcelamento e a edificaação
compulsórrios, as ZEIS e outros p
para
estimular//pressionar a pro
odução de habitaação
de mercad
do popular;
- realizar gestão junto aos empreendedo
ores
privados para
p
apresentar soluções possíveeis e
rentáveis de empreend
dimentos privados,
mostrando
o alternativas no tocante à disposição
das áreas verdes e o sisteema de contençãão e
dissipação
o de águas pluvviais; articulando
o a
implantaçãão dos loteamentos juntamente ccom
o Plano Diretor, de forrma a garantir um
equilíbrio, inclusive, com o sistema viário préexistente e ou em estudo.

OPERAÇÕEES
- realizar reuniões com os empreendedores
e
para demonstrar as alternativas e
linhas de financiamento
f
po
ossíveis de serem
m combinadas paara a produção da
d
habitação de mercado popu
ular;
- realizar estudos de viabilidade técnicco-econômicos para
p
subsidiar as
a
articulaçõe
es com proprietáários e empreend
dedores interessaados em produzir
habitação de mercado popu
ular;
- realizar capacitações
c
de técnicos
t
municipaais para atuar nas articulações do
os
empreende
edores com o sisttema financeiro da habitação
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EIXO TEMÁTICO 4 – Promoção privvada de habitação
o (1a)
PROBLEM
MA

OB
BJETIVO ESPECÍFICO
O

METAS

O loteamento é a forma de
d
produção h
habitacional
p
predominante no
o município de
d Jahu. Segun
ndo dados
fo
ornecidos, desde a década de 1980 até 2009 foram
m aprovados
apenas 1.444 un
nidades condominiais no municcípio, onde
apenas 16,8% são de padrão populaar, 18,5% de padrrão médio e
64,6% de padrão m
médio alto/alto. Como
C
44% da pop
pulação tem
reenda inferior a 3 s.m., vê-se a neccessidade de imp
plantar uma
p
política habitacional condizente com a po
orcentagem
p
populacional e suaa respectiva faixa salarial. No caso de Jahu, há
taambém uma gran
nde parcela da população na faixa ssalarial de 3
a 6 s.m., que é atendida pela in
niciativa privada através do
p
programa MCMV. Para atender o déficit
d
previsto dee 9.000 uhs,
ainda faltam 1.402
2 uhs, onde 1.115
54 uhs seriam parra a faixa de
0 a 3 s.m. e 248 u
uhs para a faixa de
d 3 a 6 s.m. Estee montante
p
poderá ser sanado pelos várrios empreended
dores que
m
manifestaram inteeresse em implanttar loteamentos ((Tabela 66),
m
mas a Prefeitura deve estimular a construção prin
ncipalmente
p
para a faixa de 0 a 3 s.m.

Estimular a produção
privvada de habitação
o
diversificada e
voltada para o
meercado popular,
prin
ncipalmente para
a faaixa de 0 a 3 s.m.

- 1.271 HIS prroduzidas até 2013 para famílias
com renda dee 3 a 6 s.m..
- 731 HIS prod
duzidas até 2017 para famílias
com renda dee 3 a 6 s.m.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

Secretaria de
Habitação e
Secretaria de
Planejamento e
Obras
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EIXO TEMÁTICO 3 – Promoção privvada de habitação
o (1b)
INDICADORESS
N
Número de unidad
des
habitacionais de
m
mercado popular
p
produzidas

DIRETRIZES / ESTTRATÉGIAS
- aplicar os instrumentos do Estatuto da Cid
dade
como o parcelamento e a edificaação
compulsórrios, as ZEIS e outros p
para
estimular//pressionar a pro
odução de habitaação
de mercad
do popular;
- realizar gestão junto aos empreendedo
ores
privados para
p
apresentar soluções possíveeis e
rentáveis de empreend
dimentos privados,
mostrando
o alternativas no tocante à disposição
das áreas verdes e o sisteema de contençãão e
dissipação
o de águas pluvviais; articulando
o a
implantaçãão dos loteamentos juntamente ccom
o Plano Diretor, de forrma a garantir um
equilíbrio, inclusive, com o sistema viário préexistente e ou em estudo.

OPERAÇÕEES
- realizar reuniões com os empreendedores
e
para demonstrar as alternativas e
linhas de financiamento
f
po
ossíveis de serem
m combinadas paara a produção da
d
habitação de mercado popu
ular;
- realizar estudos de viabilidade técnicco-econômicos para
p
subsidiar as
a
articulaçõe
es com proprietáários e empreend
dedores interessaados em produzir
habitação de mercado popu
ular;
- realizar capacitações
c
de técnicos
t
municipaais para atuar nas articulações do
os
empreende
edores com o sisttema financeiro da habitação
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EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo institucional (1a)
PROB
BLEMA

OBJETIVO ES
SPECÍFICO

METAS

A Prefeitura Municcipal de Jahu aind
da não se instituccionalizou como u
um
agente promotor de habitação. Ass unidades produ
uzidas até hoje eem
Jaahu foram vincculadas à parceerias com o CD
DHU e o MCM
MV.
R
Recentemente, atrravés do PAC 1, a administração m
municipal consegu
uiu
verba para a aquiisição de 36 lotees para a constru
ução de 36 uhs eem
áreas de risco no Jardim Nova Cachoeirinha. Também
m através do PAC
C 2,
co
om os trabalho
os de macrodreenagem, consegguirarm beneficiaar,
in
ndiretamente, várrios loteamentos de interesse sociaal.
Embora o municíp
pio tenha instituíd
do o Fundo Muniicipal de Habitaçãão,
ua aplicação está comprometida por falta de regulaamentação.
su
N
Não há recursos ordinários previstos na sua com
mposição e não se
co
onstitui como u
uma rubrica esp
pecífica na estru
utura orçamentária
m
municipal.
A Secretaria de Haabitação tem com
mo uma de suas aatribuições conduzir
a política habitacio
onal do município
o. A sua capacidaade institucional de
co
onduzir a política e implementar programas
p
é, hoje, limitada.
A
Além disso, no cam
mpo da regularização fundiária, os entraves jurídiccos
dificultam o and
damento dos prrocedimentos e a celeridade d
das
so
oluções.

Institucionalizar a
Prefeitura Municipal
M
de Jahu com
mo agente
promotor de
e
habitação.

% dos programas municipais
m
100%
realizados como ações
institu
ucionalizadas e reegulamentadas
pela Prefeitura
P
Municipal.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTTO

Secretaria de
Habitação,
Secretaria de
Planejamento e
Obras
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EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo Institu
ucional(1b)
INDICADORESS
N
Número de
p
programas instituíídos
co
om regras específficas
e rubricas
o
orçamentárias

DIRETTRIZES / ESTRATÉÉGIAS
- Consolidaar as regras do Fu
undo
Municipal de Habitação con
nsoantes
aos objetivvos do Plano de H
Habitação
- Definir a estrutura adminisstrativa
necessáriaa para tornar a Preefeitura
Municipal o agente promottor da
habitação em Jahu
- Estruturaar a Secretaria de
Habitação para se tornar o principal
p
habitaccional de
órgão da promoção
Jahu e trab
balhando conjunttamente
com a Secrretaria de Planejaamento e
Obras, San
neamento, de Transportes
e de Cultura

OPERAÇÕES
- regulamentar o Fund
do Municipal de Habitação
H
e os pro
ogramas municipaais a serem
estab
belecidos;
- anaalisar e avaliar outtros exemplos de leis de fundos mu
unicipais de habittação para
constituir referências;;
ue passarão pelo Fundo
F
Municipal de
d Habitação;
- indicar todas as fontes de recursos qu
- regulamentar o Consselho Municipal de
d Habitação de fo
orma a participar ativamente na
implaantação e avaliaçã
ão constante do Plano
P
de Habitaçãão;
- estaabelecer contatoss e reuniões com os órgãos e agenttes estaduais e federais (Ministério
o
das C
Cidades, CEF, CDH
HU, etc) para conh
hecer e permitir a operação dos reccursos nas três
esferras governamenta
ais;
- cap
pacitar os técnicoss municipais a con
nhecer e operar os
o programas instituídos nas três
esferras governamenta
ais;
- organizar um cadastro informatizado,, atualizado, e quee possa cruzar informações acerca
dia;
das ffamílias que se insscreverem para teer acesso à morad
- organizar a estrutura
a administrativa da
d Secretaria de Habitação
H
levando
o em conta que,
como
o agente promoto
or da habitação, a Prefeitura deverrá realizar a gestão da carteira de
crédiitos; promover moradias (licitar e acompanhar
a
projeetos e obras); pre
estar assistência
técniica em várias linhas programáticas; implementar os programas de reggularização
fundiária; avaliar e aprovar os projetos habitacionais ten
ndo como referên
ncia os
parâmetros dispostos na Revisão do Plaano Diretor e na nova
n
lei de zoneamento, discutidoss
conju
untamente com a Secretaria de Plaanejamento e Obrras, Saneamento, Trânsito e
Transportes. Nos caso
os de projetos hab
bitacionais em áreeas centrais, discu
uti-los
conju
untamente com a Secretaria de Cultura e Turismo (o
onde está locado o Departamento
de Paatrimônio Históricco), etc.
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EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo institucional (2a)
PROBLEMA

OBJETIVO ESPEECÍFICO

METAS

O Conselho Municcipal de Habitação
o, que anteriormeente teve uma participação ativa
e decisiva, agora eestá alheio aos deebates pela falta d
de interlocução d
de informações.
A
As questões políticas permeiam o andamento da eelaboração e implementação do
p
plano e mudanças de gestão por oposições partid
dárias entre goveernos de várias
esferas atrapalham
m o processo. Um
m monitoramento
o e um efetivo con
ntrole social da
im
mplementação do
o plano habitacio
onal torna-o men
nos vulnerável àss mudanças de
ro
ota trazidas pelass diversidades parrtidárias.

- Expandir a participação
e o controle social da
política habitacio
onal de
Jahu;
- Efetivar um sisttema de
monitoramento,
avaliação e contrrole do
plano de habitaçção.
- expandir a participação
de outras secretaarias na
política habitacio
onal de
Jahu (Secretaria de
Habitação, Planeejamento
e Obras , Saneam
mento,
Cultura e Turismo)

- 100% das metas
monitoradas e
avaliaadas pelo poder
público e sociedade
civil

A
Apesar do esforço
o da Secretaria de
d Habitação em dar andamento aos projetos e
o
obras existentes o
ou em projeto, háá uma falta de co
omunicação com a Secretaria de
P
Planejamento e O
Obras. Muitas veezes os projetos ssão aprovados naa Secretaria de
P
Planejamento e O
Obras e demora a chegar a inform
mação de sua aprovação. Outras
Secretarias que neecessitam de um diálogo
d
próximo ccom a Secretaria de Habitação é
a de Saneamento (interface entre o Plano de Habitaação e o Plano dee Saneamento),
de Transito e Tran
nsportes (corredo
ores urbano-territtoriais debatidos na Revisão do
P
Plano Diretor) e C
Cultura e Turismo (imóveis potenciais para habitaçãão de interesse
so
ocial na área central, setor que margeia o Depto de Patrimônio Histtórico, frente à
grande quantidadee de imóveis tomb
bados nesta área))

RESPONSÁVELL
PELO
NTO
MONITORAMEN

Conselho
Municipal de
Habitação,
Secretaria de
Habitação

100%
% dos programas Gabinete
habittacionais
municipais realizados
com ações
a
conjuntas
entree a Secretaria de
Habittação e demais
Secreetarias
(Planejamento e
Obras, Saneamento,
Cultu
ura e Turismo)
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EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo Institu
ucional(2b)
INDICADORESS
N
Número de metas
m
monitoradas,
avaliadas e
co
ontroladas

N
Número de metas
m
monitoradas,
avaliadas e
co
ontroladas entre as
várias secretarias
envolvidas

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS
- consolidaar o Conselho Municipal de Habitaçção como
um interlo
ocutor da sociedad
de para assuntos ligados à
política habitacional;
- disseminar ao máximo as d
definições estabeelecidas
pelo plano
o municipal de hab
bitação;
- estabeleccer canais de com
municação com a p
população
de Jahu, uttilizando-se de to
odos os meios de
comunicaçção disponíveis;
- realizar reuniões com segm
mentos e setores
específicoss ligados à políticaa habitacional parra
fomentar, difundir e ampliaar a rede de particcipantes;
o das
- estabeleccer um sistema dee monitoramento
metas do plano
p
municipal d
de habitação pelo Poder
Público;

OPERA
AÇÕES
p
definiçõ
ões
- dessenvolver cartilhaas, painéis, panflettos contendo as principais
traça
adas no plano mu
unicipal de habitaçção;
- incluir no Conselho Municipal
M
de Hab
bitação atores eminentemente
representativos dos segmentos que atual na produção habitacional;
h
- esttruturar site na intternet, informaçõ
ões em programass de rádio e no
jornal local, estabeleccendo-se um fórum de discussão so
obre habitação e
políttica habitacional;
- esttabelecer agendass de reuniões com
m setores e segme
entos importantess
para
a dialogar e debater questões inereentes à implementação do plano
mun
nicipal de habitaçãão e sua interfacee com o plano dire
etor e lei de
zone
eamento.
- cria
ar uma estrutura de acompanhameento do plano con
ntendo técnicos das
d
diferrentes Secretariass envolvidas, com
m a revisão constan
nte dos
indiccadores;
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EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo institucional (3a)
PROBLLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

META
AS

Jaahu está inserida na Região Admin
nistrativa de Bauru e na Região dee
G
Governo de Jahu. A
As cidades lindeirras ao rio Tietê, taal qual Jahu, têm a
H
Hidrovia Tietê-Parraná como a pro
omessa de ser o grande eixo dee
desenvolvimento do estado de Sãão Paulo e sua integração com o
M
Mercosul. Entrentanto, a ausênccia de uma política e de umaa
o
organização admin
nistrativa regionaal mais sólida, torna ainda frágil o
p
potencial da propo
osta. O Distrito de Potunduva, lind
deiro ao Rio Tietêê,
é o que mais se beeneficia desta pro
oximidade. O bairrro rural de Pouso
o
A
Alegre também accaba tendo uma dinâmica própria e são claros os
eixos de ligação destes com a área urbana dee Jahu e outros
m
municípios do en
ntorno, configuraando os eixos u
urbano-territoriais
co
onforme apontad
do na Revisão do Plano
P
Diretor.

Constituir uma política de
habitação terrritorial e
urbana, enten
ndendo a
dinâmica do município
m
de
Jahu e dos mu
unicípios
que fazem parte da
Região de Govverno de
Jahu

1 da demanda identificada e
- 10%
qu
uantificada da região atendida
po
or política regionaal de habitação
atéé 2021.
- Atender
A
a demand
da identificada e
qu
uantificada da área urbana de
Jah
hu e seus bairros rurais e distrito
atéé 2016

RESPONSÁVELL
PELO
NTO
MONITORAMEN

Gabinete

EIXO TEMÁTICO 5 – Arranjo Institu
ucional (3b)
INDICADORESS
N
Numero de deman
nda
atendida por polítiica
reegional

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS
- estabeleccer uma articulaçãão com os municíípios para
tratar da problemática
p
habiitacional da região
o;
- combinarr e coordenar esfo
orços no sentido de
enfrentar a mobilidade do d
déficit e demandaa
(migraçõess internas) e o déficit nos bairros rurais e
distrito (Po
otunduva)

OPERA
AÇÕES
- esttabelecer uma ageenda de reuniões para debater e discutir a
prob
blemática habitacional regional;
- ava
aliar os rumos da política habitacio
onal a partir de 20
016 (após 4 anos do
d
início
o da implantação do presente Plan
no Habitacional), frente
f
à dinâmicaa
regio
onal do município
o de Jahu;
- dessenvolver um plan
no regional de habitação, identificaando as
prob
blemáticas regionais ligadas ao déficit e demanda
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EIXO TEMÁTICO 6 – Financiamento
o (1a)
P
PROBLEMA

OBJETIVO
ESPECÍFICO

METTAS

O
Os gastos com hab
bitação representtaram 0,57% dos ggastos municipaiss totais em
2007, 0,69% em 20
008 e 1,85% em 2009.
2
A última pro
odução pública dee Jahu que
o é do ano 2000
0, após esta, atrravés de parceria públicosee tem registrado
p
privado, principalmente através do CDHU (go
overno estadual)) e mais
reecentemente atrravés do MCMV
V (governo federal). Houve um aumento
siignificativo da rreceita nos últim
mos anos, sendo que a maiorr fatia da
arrecadação é a transferência da cota parte do ICMS Estaadual. Os
in
nvestimentos preevistos no Plano Plurianual de 2
2010 a 2013 da Prefeitura
M
Municipal (vide TTabela 67), estão
o aquém dos invvestimentos requ
ueridos de
acordo com o plan
nejamento por PP
PA do Plano Habiitacional (vide Tabelas 62 a
64). Levando em cconsideração quee há um aumento anual crescente da receita
m
municipal nos últimos 10 anos (vide Tabela 26), o último dado que temos,
reeferente a receeita de 2010 (R$
(
206.690.869
9,33) permite p
projetar a
necessidade de deestinar 3,94% do orçamento
o
municcipal só para o PPA
A de 20102013, e 5,82% parra o PPA de 2014
4-2017 e 5,82% paara o PPA de 201
18-2021 de
acordo com a projeção do Plano Haabitacional.
A produção habitaacional em Jahu vem se dando p
prioritariamente aatravés do
C
CDHU e do prograama MCMV. No caaso do CDHU a Prrefeitura Municip
pal de Jahu
teem dado como ccontrapartida a doação do terreno. No caso do MCMV, a
co
ontrapartida dos loteamentos volttados para a faixaa de renda de 0 a 3 s.m. é a
in
nfraestrutura dos lotes, calculada em R$ 6.000,00/llote. A maioria daa iniciativa
p
privada prefere invvestir em loteameentos para faixa d
de renda de 0 a 3 s.m.

mentar o fluxo
Aum
de re
ecursos das
três esferas
gove
ernamentais
para
a viabilizar a
implementação do
Plano Municipal de
Habitação.

- 3,94% da receitta municipal
total destinado à habitação no
PPA 2010-2013
- 5,82% da receitta municipal
total destinado à habitação nos
PPAs de 2014-20
017 e 2018-2021
- destinar parte da arrecadação
estadual do ICMS, do IPTU ou
mesmo dos maio
ores devedores
da dívida ativa do
d município
para implementar o Plano
Municipal de Habitação.
- solicitar verba do
d Governo
Federal mediantte os editais em
voga no tocante à questão
habitacional
- estimular a parrticipação da
iniciativa privadaa na oferta de
moradias para a faixa de renda
de 0 a 3 s.m.

mentar as fontes
Aum
de in
nvestimentos
na promoção
habitacional,
pote
encializando e
abso
orvendo
recu
ursos da
inicia
ativa privada

RESPONSÁVELL
PELO
NTO
MONITORAMEN

Secretaria de
Finanças e
Secretaria de
Habitação

Secretaria de
Finanças e
Secretaria de
Habitação
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EIXO TEMÁTICO 6 – Financiamento
o (1b)
INDICADORESS
R
Relação entre o
m
montante de recurrsos
gastos com habitação
e recursos totais nas
trrês esferas de
governo

R
Relação entre o
número de unidad
des
habitacionais
p
produzidas com
reecursos da iniciativa
p
privada ou de
p
parcerias e número de
unidades produzid
das
co
om recursos públicos

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS
- consolidaar a política municcipal de habitação
oe
reservar os recursos financeeiros planejados n
nos três
PPAs para investimentos em
m habitação de interesse
social;
- garantir que
q o percentual e origem dos recu
ursos seja
reservado para a implemen
ntação do plano, incluindo
não só noss PPAs, mas na leii de diretrizes
orçamentáárias (LDO) e Lei d
do Orçamento Anual (LOA);
- estabeleccer gestão junto aaos governos fedeeral e
estadual para
p
garantir a parrticipação dos reccursos
programad
dos para as duas eesferas;
- estabeleccer gestão com oss setores de produção
(proprietários, incorporadores, empreendedores) para
viabilizar empreendimentos
e
s de interesse púb
blico ou
potenciais parceiros;
banísticos
- possibilitar a aplicação de instrumentos urb
que estimu
ulem a parceria público-privado co
omo as
ZEIS, IPTU Progressivo, etc,
- em algun
ns casos estabeleccer novas regras d
de
parcelameento do solo e de ocupação para po
ossibilitar
a compra de
d terrenos pelass camadas baixas e médias
da populaçção mas mediantee avaliação dos téécnicos da
Secretaria de Habitação , Planejamento e Ob
bras, e
Saneamen
nto.

OPERA
AÇÕES
- aprrovar as três PPAss incluindo os valo
ores programadoss em habitação paara
o pla
ano municipal de habitação;
- ava
aliar o impacto deesta meta no orçamento municipal;
- aprrovar a LDO e LOA
A inserindo os valo
ores programados para o plano
mun
nicipal de habitaçãão;
- rea
alizar pesquisa nos imóveis urbanoss para verificar em
m quais incidem a
apliccação dos instrum
mentos sobre tribu
utação como o IPTTU progressivo;
- esttabelecer agenda de reuniões com representantes do
d governo federaal e
estadual de forma a estruturar
e
e garan
ntir os recursos planejados.

- articular proprietário
os e incorporadorres interessados em
e edificar seus
lotess com habitação para
p
utilizarem lin
nhas de crédito esspecíficas;
- fom
mentar a criação de
d assessorias téccnicas voltadas paara agilizar os
proccessos de criação e aprovação de projetos arquitetônicos
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EIXO TEMÁTICO 6 – Financiamento
o (2a)
P
PROBLEMA

N
No caso do CDH
HU, os subsídios para a aquisiçãão da casa próp
pria estão
vinculados à presstação mensal do
d financiamento
o – mínimo de 15% para
c
até 30%
% para rendas aciima de 3,1
faamílias com renda de até 3 s.m., chegando
s..m. O CDHU aceita a utilização do
d FGTS para quitação do saldo devedor e
amortização das parcelas mensais, desde que não seeja alienação fiducciária.
N
No caso do MCMV
V, são dados subsíídios para rendas de 3 a 10 s.m. Seendo que o
su
ubsídio máximo é de R$ 17.960
0,00 (variável dee acordo com a renda do
p
proponente), com
m taxas de juro
os de 4,5 a 6,6
66%. O valor m
máximo do
fiinanciamento é de R$ 115.000,00, com prazo de financiamento mínim
mo de 120
de 360 meses. Neste caso a CEF aceita a utilização do FGTS
m
meses e máximo d
p
para quitação do ssaldo devedor e amortização das parcelas mensais.

OBJETIVO
ESPECÍFICO

- Aumentar a
divulgação das
diferrentes
mod
dalidades de
subssídios para
aquisição da casa
próp
pria
- tra
açar um perfil
precciso

METTAS

- Ver outras alternativas de
subsídios para aquisição da casa
própria nos caso
os em que a
família não conssegue atender as
prestações menssais de
financiamento

RESPONSÁVELL
PELO
NTO
MONITORAMEN

Secretaria de
Finanças e
Secretaria de
Habitação

EIXO TEMÁTICO 6 – Financiamento
o (2b)
INDICADORESS
R
Renda familiar e
quantidade de
su
ubsídios pelo CDH
HU e
p
pelo MCMV

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS
c
explicativvas, reuniões com
ma
- montar cartilhas
população
o para explicar as diferentes modalidades de
subsídios

OPERA
AÇÕES
- instalar o cadastro multifinalitário
m
onde umas das cam
madas de
oe
inforrmações contenha os dados sobre a renda familiar, o tipo de subsídio
o pro
ograma em que está
e atrelado (CDH
HU ou MCMV)
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5. Definição dos progra
amas e subpprogramas habitacionais e linhas de ação

dos apresen tados no diagnóstico e a constataçção das nece
essidades
Diaante dos dad
habitacionaais presentes e futurras, há a possibilidade
e de estabbelecer dua
as linhas
programáticas de habittação para o município de
d Jahu.

P
ca 1
5.1. Linha Programátic
A Linha Progra
amática 1 rrefere-se à regularização de loteam
mentos irreggulares e
os. Deverá ser concebi da como uma linha de
e financiameento para ações
a
de
clandestino
regularizaçção executad
das pela Preefeitura Mun
nicipal, execu
ução de obrras de infrae
estrutura,
além das ações
a
de carráter adminiistrativo. Ass atividades necessárias para implem
mentar a
linha de açção estão apresentadas nno quadro dos objetivos e metas. A aplicação de
esta linha
programática deve ser imediata.

LINHA PRO
OGRAMÁTIICA 1
Regularizaçção dos lote
eamentos irrregulares e clandestinos

Objetivo ge
eral:
Promover a regularizaçção dos loteaamentos irre
egulares e clandestinos ppresentes em
m Jahu e
abertos atéé novembro de 2012 (*)

e
Objetivos específicos:
- urbanizarr e regularizzar os lotea mentos irre
egulares e cllandestinos de interesse
e social,
promovend
do a urbanização e installação de obrras de infraesstrutura.
- regularizaar os loteamentos irreguulares e cland
destinos em Jahu atravéés de gestão e ações
administrativas.

d aprovaçã
ão da Lei dde Zoneame
ento que permitiu dessmembramentos em
(*) data de
loteamento
os nos parcelamentos aanteriores à lei. No casso, os lotes de 5x25 qu
ue foram
desmembrrados de lote
es de 10x25.
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P
Metas do Programa:
4 loteamentos e 665 lotes regulaarizados e/o
ou obras de
e infraestruttura instalad
das pela
endo:
Prefeitura Municipal se
dos da Vila R
Ribeiro até 2013,
2
dando prioridade às famílias de
d 0a3
- 160 lotess regularizad
s.m.
os do Jd. Sãoo José Cachoe
eirinha (Distrito de Potunnduva) até 2013
2
- 131 lotes regularizado
- 30 lotes regularizadoss da Vila Santto Ivo (área particular) até 2013
os do Jardim Concorde (áárea particular) até 20144
- 344 lotes regularizado

Valor totall previsto:
- Vila Ribeiro – 160 x R$ 300,00 = R$ 48.000,00 (inserido
o no Program
ma Cidade Legal
L
do
E
ma
as só com aapoio técnico
o, o custo da
d regularizaação é arca
ado pela
Governo Estadual,
Prefeitura Municipal)
eirinha – 1331 lotes – gasto
g
de R$
$ 503.128,422 (valor gassto com
- Jd. São José Cachoe
v
do PACC 1)
infraestrutura e verba vinda
eas particulares e a reegularização é uma
- Vila Santto Ivo e Jardim Concoorde são áre
obrigatorieedade dos prroprietários

P
Metas finaanceiras do Programa:
R$ 48.000,0
00 no PPA 20
010- 2013 paara regularizzação da Vila Ribeiro

r
Fontes de recursos:
Governo Municipal:
M
R$ 48.000,00
Governo Feederal: R$ 503.128,42
5
(verba já vin
nda do PAC 1 para regu larização do
o Jd. São
José Cacho
oeirinha)
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5.2. Linha Programátic
P
ca 2
A Linha Programática 2 aabrange toda provisão habitacionall (demanda básica e
e faixa salariial entre 0 e 6 salários mínimos.
m
Devverá ser realizada em
futura) parra famílias de
parceria co
om as três essferas de gooverno sendo
o que, no caso da produução pelo governo do
estado, a Prefeitura
P
de
everá realiza r gestão em relação à demanda, já qque toda a produção
p
será realizaada pela CD
DHU. No casso da produção com reccursos muniicipais e fed
derais, na
maior partte dos casoss, a Prefeiturra será resp
ponsável por todas as ettapas de pro
odução e
seleção daa demanda. Em ambos os casos a contrapartid
c
a da Prefeittura poderá ser com
terrenos. No
N caso da produção coom recursos municipais, federais e particulares, para os
casos de 0 a 3 s.m., a contrapartiida da Prefe
eitura será a infraestrutuura, calculad
da em R$
6.000,00 po
or lote. A aplicação destaa linha progrramática tam
mbém deve sser imediata..

LINHA PRO
OGRAMÁTIICA 2
Provisão de Habitação de Interessee Social

G
Objetivo Geral
Promover a construção
o de unidadees habitacionais de interresse social para o atend
dimento
às demand
das de baixa renda
r
por noovas moradiaas presentess e futuras.

Objetivo esspecífico
- produzir unidades de habitaçãão de interesse social com subsíddio parcial, para o
u.
atendimento ao déficit habitacionaal básico e futuro de Jahu

Público alvvo
Famílias ou indivíduoss moradoress de Jahu há
h pelo men
nos 2 anos com renda mensal
os mínimos.
familiar de até 6 salário

Metas do Programa
P
Promoção Pública de habitação (Prrefeitura, CDHU, MCMV)
a 2013 para
a famílias co m renda de 0 a 3 s.m.
- 293 uhs até
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a 2017 para
a famílias co m renda de 0 a 3 s.m.
- 300 uhs até
- 184 uhs até
a 2021 para
a famílias co m renda de 0 a 3 s.m.

blico/privadoo para habitaação (Prefeitura, Privadoo, MCMV)
Promoção parceria púb
a 2013 para
a famílias co m renda de 0 a 3 s.m.
- 777 uhs até
- 1825 uhs até 2017 para famílias coom renda de
e 0 a 3 s.m.
e 0 a 3 s.m.
- 1825 uhs até 2017 para famílias coom renda de

h
Promoção privada de habitação
e 3 a 6 s.m.
- 1271 uhs até 2013 para famílias coom renda de
a 2017 para
a famílias co m renda de 3 a 6 s.m.
- 731 uhs até

1
Valor previsto até 2021
000,00 (conttrapartida daa Prefeitura)
R$ 31.886.0

P
Metas finaanceiras do Programa:
R$ 7.790.0
000,00 no PP
PA 2010-20113
R$ 12.048.0
000,00 no PP
PA 2014-20117
R$ 12.048.0
000,00 no PP
PA 2018-20221

Fonte dos recursos:
F
buscar fontes dde recursoss nos progra
amas disponníveis, entre
e eles o
Governo Federal:
MCMV
Governo Esstadual: CDH
HU
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5.3. Linha Programátic
P
ca 2 (Subproograma 1)
A Linha
L
Progra
amática 2 (Suubprograma 1) refere-se à relocaçãoo de famílias de áreas
de risco (áreas
(
ambiientalmente sensíveis ou
o cuja construção appresente pe
erigo aos
moradoress). Deverá se
er concebidaa como um subprograma da Linha Programáticca 2, pois
trata-se da construção de novas haabitações de interesse so
ocial para abrrigar estas fa
amílias. A
d
linha programática deve ser imediata.
aplicação desta

LINHA PRO
OGRAMÁTICA
A 2 (Subproggrama 1)
Relocação de famílias de
d áreas de risco

G
Objetivo Geral
Promover a construção
o de unidadees habitacionais de interresse social para o atend
dimento
enda localizaadas em áreaas de risco
às moradiaas de baixa re

Objetivo esspecífico
- produzir unidades de habitaçãão de interesse social com subsíddio parcial, para o
ão de famíliaas de áreas de
d risco.
atendimento à relocaçã

Público alvvo
Famílias ou
u indivíduos moradores dde Jahu instaalados em áreas de risco

Metas do Programa
P
- construçãão de 83 uh
hs até 20133 (já constru
uídas) no Co
onjunto Habbitacional Ba
aiano da
Bomba (deenominado Ja
aú M/CDHU ) para abrigaar famílias qu
ue residiam na Favela Ba
aiano da
Bomba (em
m área de APP)
- construçãão de 36 cassas até 20133 no Jd. São José Cachoeirinha (Disttrito de Potu
unduva),
localizadas em área de risco
H
Baiano da BBomba (deno
ominado
- construçãão de 90 uhss até 2013 noo Conjunto Habitacional
Jaú M/CDH
HU) para ab
brigar famíliaas que moraavam na áre
ea denominaada Coloniall Fepasa
(invasão)
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1
Valor previsto até 2021
bida verba do PAC 1 parra aquisição do terreno e construçãoo das 36 casa
as no Jd.
Já foi receb
São José Cachoeirinha
C
a e para ass uhs do Conjunto Hab
bitacional BBaiano da Bomba a
contrapartida da Prefeitura foi a dooação do terreno

P
Metas finaanceiras do Programa:
As verbas já foram requ
ueridas e vinndas do Gove
erno Federal

Fonte dos recursos:
Governo Feederal: PAC
Governo Esstadual: CDH
HU
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ANEXO
31
1. Program
mas existente
es nas esferaas federal e estadual
e

1.1. Da União
1.1.1. Fund
dos FAR e FD
DS – Linha prrogramática para produçção e aquisiçção da habitação
Programa de
d Arrendam
mento Resid encial - PAR
R
Estte Programa, financiadoo com recurssos do Fund
do de Arrenddamento Re
esidencial
(FAR), tem por objetivo
o a oferta dee unidades habitacionais para a popuulação de baixa renda
d arrendamento com oppção de com
mpra. O programa atua n as capitais estaduais,
e
por meio de
regiões meetropolitanass e municipa is com mais de 100.000 habitantes.
h
A demanda
d
é composta
c
poor famílias co
om renda de
e 3 até 6 saláários mínimos (s.m.),
as quais devem
d
partticipar de uum grupo de
d pessoas ou associaação. Nos casos
c
de
proponentes ao arrrendamento de unidaades habita
acionais dee empreend
dimentos
m programass de requalificação de centros urb
banos ou
reformados, inseridos ou não em
r
mensa
al é de R$2 .100,00. No caso do
recuperaçãão de sítios históricos o limite da renda
atendimento de militares das forçaas armadas e profissiona
ais da área dde segurança pública
esse valor sobe
s
para R$
$ 2.800,00
Pod
dem ser co
onstruídas u nidades hab
bitacionais novas
n
em ááreas indicadas pela
Prefeitura, governo esstadual ou c onstrutoras e podem se
er reformad os prédios em
e áreas
centrais, ass quais estejjam degradaados e ocupaados. As unid
dades são arrrendadas àss famílias
por um prazo de 15 anos;
a
após eeste período, o valor pago mensalm
mente é subttraído do
óvel: para
valor de veenda do imóvel. A mensaalidade variaa conforme o valor de veenda do imó
famílias com renda de até 4 s.m., o valor da mensalidade
m
é de 0,5% ddo valor de venda
v
do
s
o valor da mensaliddade equivale a 0,7%
imóvel; para famílias com renda suuperior a 4 s.m.,
móvel.
do valor dee venda do im
As seguintes attribuições caabem aos Esstados, DF e Municípios : identificar os locais
mílias a serem
m beneficiaddas; promovver ações
para implaantação dos projetos; in dicar as fam
facilitadoraas e redutorras dos custoos de implantação dos projetos, ta is como, red
dução de
tributos, contribuiçõe
es e taxass; apontar recursos financeiros,
f
bens ou serviços
31

Como levaantado e desccrito no PLHISS de Amparo. Em
E alguns cassos, os valoress descritos alteraram
em função do
d aumento do
d Salário Mínnimo ou aume
ento dos valores estipuladoss pelo Govern
no
Federal.
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economicaamente mensuráveis, nnecessários à realização das obbras e servviços do
empreendiimento.

C
Solid
dário
Programa Crédito
Este programa, financiado pelo Fuundo de De
esenvolvimen
nto Social (FFDS), volta-sse para o
om renda de
e até 3 s.m.,, residente em
e áreas
atendimento da população de bai xa renda, co
u rurais, que esteja orgganizada po
or cooperativvas, associaçções e entid
dades da
urbanas ou
sociedade civil. É admittida a particiipação de famílias com renda bruta m
mensal superior a 3 e
mposição do
o grupo assocciativo, no caaso de propostas em
até 5 s.m., limitadas a: 36% da com
d grupo,
municípioss de regiões metropolitannas e capitais estaduais; e 20% de coomposição do
no caso de propostas apresentadas
a
s nos demaiss municípios ou em áreass rurais.
p
aquisiçção de matterial de
Forrnece créditto diretameente ao beneficiário para:
construção
o; aquisição de
d terreno e construção
o; construção
o em terrenoo próprio; co
onclusão,
ampliação ou reforma de unidade habitacionaal. A contrap
partida mínim
ma do mutuário é de
5% do valor do invesstimento ha bitacional, que
q poderá ser integraalizada com recursos
próprios, com itens do investimentto não financciados com recursos do FFDS.
p
públicco não partiicipa diretam
mente do prrograma, maas sua particcipação é
O poder
desejável no
n sentido de apoiar a innclusão das famílias
f
no programa
p
e dde reduzir exigências
construtivaas, taxas ou emolumento
e
os.

antia por TTempo de Serviço
S
(FGT
TS) – Linhaa programáttica para
1.1.2. Fundo de Gara
o da habitaação, melho
oria habitaccional e inttegração urbana de
produção e aquisição
entos precários e inform ais
assentame

Carta de Crrédito Individual
Neste Program
ma são utilizaados recursos do FGTS para: aquisiçãão habitacional nova,
o de unidade
e habitacionnal, aquisição
o de unidade habitacionnal usada, co
onclusão,
construção
ampliação,, reforma ou
o melhoriaa de unidad
de habitacio
onal, aquisiçção de matterial de
construção
o, ou ainda, aquisição
a
de lote urbanizzado.
O poder
p
públicco não partiicipa diretam
mente do prrograma, maas sua particcipação é
desejável, especialmen
nte nas opeerações efetuadas de fo
orma coletivva, com aquisição de
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material de construçã
ão e para fiins de redução de exig
gências consstrutivas, taxas e/ou
emolumentos.
d
deste program
ma é constitu
uída por famílias com re nda mensal bruta de
A demanda
até R$ 3,9 mil, os quais devem conntratar operração de fina
anciamento habitacionall junto às
instituiçõess financeirass e retorna r os encarggos mensais.. No caso dde financiam
mento de
imóveis em
m municípioss integrantess de Regiões Metropolita
anas do esta do de São Paulo, são
admitidas famílias com
m renda mennsal bruta de até R$ 4.0
000,00. Nesttes casos, o valor de
venda/avaliação/investtimento tam
mbém se eleva atingind
do R$ 130.0000,00. O prazo
p
de
amortizaçãão máximo é de 30 anos.

Carta de Crrédito Assocciativo
Estte Programa
a tem por objetivo co
onceder financiamentoss a pessoas físicas,
organizadaas sob a forma de gruppos associatiivos (condom
mínios, sinddicatos, coop
perativas,
associações, pessoas ju
urídicas voltaadas à produ
ução habitaciional e Comppanhias de Habitação
H
– COHAB-, ou órgãos asssemelhadoss).
ão de recursoos do FGTS, ele
e permite a produção dde lote urbanizado, a
Com a utilizaçã
o de unidade
e habitacionaal ou a aquisição de uniidade nova pproduzida no âmbito
construção
do próprio programa.
Os empreendimentos de reabilitação urbana objjetivam a aqquisição de imóveis,
ução de obraas e serviços voltados à recuperação
r
conjugada com a execu
e ocupação para fins
ários à moddificação de uso. Os
habitacionaais, admitidas ainda obbras e serviiços necessá
projetos deeverão estarr comprovaddamente inseridos em planos
p
municcipais de rea
abilitação
de áreas urrbanas dotad
das de infraeestrutura, equipamentos e serviços ppúblicos.
Asssim como na Carta de Crédito Individual, aqui o poder ppúblico não participa
diretamentte do progra
ama, mas suaa participaçãão é desejávvel, especialm
mente nas operações
efetuadas de forma coletiva,
c
com
m aquisição de material de construução e para
a fins de
redução dee exigências construtivass, taxas e/ou emolumentos.
A demanda
d
deste program
ma é constitu
uída por famílias com re nda mensal bruta de
até R$ 3,9 mil, as quais devem conntratar operração de fina
anciamento habitacionall junto às
mento de
instituiçõess financeirass e retorna r os encarggos mensais.. No caso dde financiam
imóveis em
m municípioss integrantess de Regiões Metropolita
anas do esta do de São Paulo, são
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admitidas famílias com
m renda mennsal bruta de até R$ 4.9
900,00. Nesttes casos, o valor de
venda/avaliação/investtimento tam
mbém se eleva atingind
do R$ 130.0000,00. O prazo
p
de
amortizaçãão máximo é de 30 anos. Há contrapaartida para o financiame nto.
Os projetos desenvolvidos que busque
em recursos neste prograama devem seguir às
diretrizes estipuladas tais como o atendimento às reccomendaçõees do Plano
o Diretor
e preservação ambiental .
Municipal, do Estatuto do Idoso e ààs normas de

d Apoio à Produção
P
dee Habitações – Pró-Moradia
Programa de
Estte Programa
a financia, c om recursos do FGTS, empreendim
mentos de produção
p
habitacionaal ou reabilittação urbanaa, voltados à população--alvo do FGTTS, por interm
médio de
financiameentos a pessoas jurídicass do ramo da
d construção civil. Os eempreendimentos de
reabilitação
o urbana objetivam a aqquisição de imóveis, conjjugada com a execução de obras
e serviços voltados
v
à re
ecuperação e ocupação para
p
fins hab
bitacionais, aadmitidas ain
nda obras
e serviços necessários à modificaçãão de uso. Os
O projetos deverão
d
estaar comprovadamente
inseridos em
e planos municipais de reabilitação
o de áreas urrbanas dotaddas de infrae
estrutura,
equipamen
ntos e serviço
os públicos.
A demanda
d
deste program
ma é constitu
uída por famílias com re nda mensal bruta de
até R$ 3,9 mil, as quais devem conntratar operração de fina
anciamento habitacionall junto às
m
instituiçõess financeiras e retornar oos encargos mensais.
O valor de financiamennto poderá chegar a R$ 78.0000,00, nos casos
c
de
uados nos m
municípios integrantes das regiões metropolita
anas dos
empreendiimentos situ
Estados de São Paulo e do Rio de Jaaneiro e no Distrito
D
Federal.
os deverão seguir às diretrizes
d
Parra obter recursos dest e Programaa, os projeto
estipuladass tais como o atendimeento às reco
omendações do Plano D
Diretor Muniicipal, do
Estatuto do
o Idoso e às normas de ppreservação ambiental.
a
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1.1.3. Orçaamento Gera
al da União (OGU) – Lin
nha Programática para pprodução e aquisição
a
da habitação e integração urbana de assentam
mentos precá
ários e inform
mais

s em Favelass
i
Programa intervençõe
Estte Programa
a tem comoo objetivo implantar ações
a
integrradas de habitação,
saneamentto e inclusão
o social neceessárias à reggularização fundiária,
f
seegurança, salubridade
e habitabiliidade da pop
pulação que habita áreass inadequada
as à moradiaa.
Aléém dos recursos proveenientes do Orçamento
o Geral da União (OG
GU), este
Programa também
t
con
nta com recuursos dos Agentes Executores (contraapartida) e de
d outras
fontes que vierem a ser definidas.
São
o destinatáriios finais desste programa as áreas ocupadas há mais de 5 anos, com
pelo meno
os 60% das fa
amílias residdentes com renda
r
até R$
$ 1.050,00 e localizadas em áreas
de situação
o que configgure risco ouu insalubridaade, ou seja,, áreas nas qquais seja proibido o
uso para fin
ns habitacion
nais.
Cab
be ao poderr público na qualidade de
d proponente e agente executor: elaborar a
proposta de
d intervençã
ão acompannhada de tod
da a docume
entação neccessária, em resposta
às demand
das e necessidades socia is, bem com
mo incentivarr a participaçção dos beneficiários
nas princip
pais etapas do projetoo e administrar e fiscalizar a execcução dos trabalhos
t
necessários à consecuçção do objetto contratado
o, observand
do critérios dde qualidade
e técnica,
ustos previstos contratuaalmente.
prazos e cu
O repasse
r
dos recursos daa União aos estados ou municípios para a execcução de
ações integgradas de urrbanização ccom construçção/aquisição de unidaddes habitacio
onais, em
municípioss integrantess de regiões metropolitanas, fica lim
mitado a R$ 223.000,00 po
or família
beneficiadaa. Este valo
or pode serr acrescido em até 20%
% nos caso s de constrrução ou
aquisição de
d unidades habitacionaiis verticalizad
das.

d Subsídio à Habitaçãoo de Interesse Social (PSH
H)
Programa de
Estte Programa do governoo federal, que
q utiliza re
ecursos do O
Orçamento Geral da
União (OG
GU), concede subsídios à populaçãão de baixa
a renda – pessoas físiicas com
rendimento
o mensal fam
miliar bruto não superiorr a R$ 1.140,,00, visando facilitar seu acesso à
moradia ad
dequada.
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Os subsídios são
s concediddos aos cidaadãos por contrato
c
de crédito hab
bitacional
junto às instituições fin
nanceiras haabilitadas a operar
o
no prrograma. Esttes indivíduo
os devem
dos ou dos municípioss. Visa a
ser organiizados em grupos peloos governoss dos estad
complementação do preço
p
de coompra/vendaa ou produçção de unidaades habitacionais e
varia de acordo com a localização ddas mesmas.
GU, o PSH conta também
m com a contrapartida
Aléém dos recurrsos provenieentes do OG
dos estados e municípios envoolvidos com
m o Program
ma. Estes também de
evem se
responsabiilizar pela organização
o
dos gruposs de cidadã
ãos a serem
m beneficiad
dos pelo
programa e pela aprese
entação da pproposta do empreendim
mento habitaacional às insstituições
financeirass habilitadas..
Nos municípioss integrantess de Regiõess Metropolita
anas o valorr máximo de
e subsídio
00,00. No caaso da aquisição de
por famíliaa para a produção de moradias é de R$ 8.00
moradia, o valor do imóvel não serrá superior a R$ 28.000,0
00 e o subsíddio não irá su
uperar R$
4.500,00.

dução e aquuisição da ha
abitação,
1.1.4. FNHIS (OGU + FAZ) – Linha programática para prod
h
ntos precárioos e informa
ais
e integraçãoo urbana de assentamen
melhoria habitacional

elhoria das Condições
C
dee Habitabilid
dade em Asssentamentoss Precários
Apoio à Me
Utiilizando recu
ursos do Funndo nacionaal de Habitação de Inte resse Social (FNHIS),
este programa apóia os
o estados, municípios e o Distrito Federal nass ações desttinadas a
a condiçõe
es de habitaabilidade do
os assentamentos humaanos precários e na
melhorar as
execução de interven
nções necesssárias à se
egurança, sa
alubridade e habitabilidade de
população localizada em área innadequada à moradia, visando a ssua permanência ou
o.
realocação
Os beneficiário
os deste Proograma deve
em ter renda
a de até R$ 1.050,00, re
esidentes
em assentaamentos hum
manos precáários.
As unidades da Federaçãoo beneficiárias devem aportar contrrapartida co
onstituída
por recurssos financeirros, bens oou serviços financeiramente mensuuráveis, passíveis de
compor o investimento
o, em respeeito ao crono
ograma físico-financeiro estabelecid
do para o
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empreendiimento. O aporte de contrapartida é obrig
gatório e ccalculado em
e
valor
correspond
dente aos pe
ercentuais esstabelecidos pelo Ministé
ério das Cidaades sobre o valor do
repasse da União, em conformidad
c
de com a Lei de Diretrize
es Orçamenttárias (LDO) vigente
v
à
o. Obras e sserviços execcutados ante
es da assinaatura do con
ntrato de
assinatura do contrato
a União não poderão serr aceitos com
mo contrapaartida, nem compor
c
o
repasse dee recursos da
valor do invvestimento.
Cab
be ao poderr público na qualidade de
d proponente e agente executor: elaborar a
proposta de
d intervençã
ão acompannhada de tod
da a docume
entação neccessária, em resposta
às demand
das e necessidades locai s, bem como incentivar a participaçção dos beneficiários
nas princip
pais etapas do projetoo e administrar e fiscalizar a execcução dos trabalhos
t
necessários à consecuçção do objetto contratado
o, observand
do critérios dde qualidade
e téncica,
ustos previstos contratuaalmente.
prazos e cu
O repasse
r
dos recursos daa União aos estados ou municípios para a execcução de
ações integgradas de urrbanização ccom construçção/aquisição de unidaddes habitacio
onais, em
municípioss integrantess de regiões metropolitanas, fica lim
mitado a R$ 223.000,00 po
or família
beneficiadaa. Além disso
o, há um lim
mite ao repassse de recursso pó interveenção de aco
ordo com
o tamanho
o do assentam
mento em quuestão:
- asssentamento
os com até 1100 domicílio
os: R$ 2.000.0
000,00 por inntervenção;
- asssentamento
os entre 100 e 4.000 dom
micílios: R$ 5.000.000,00 por interven
nção;
- asssentamento
os com mais de 4.000 do
omicílios: R$ 10.000.000,000 por intervvenção.
Deverá ser aberta uma coonta na Caixa Econômica Federal ppara o depó
ósito dos
recursos.
o à Provisão Habitacionaal de Interessse Social32
Ação Apoio
Estta Ação tem
m por objettivo apoiar os estados, Distrito Feederal, mun
nicípios e
entidades privadas
p
sem
m fins lucrativvos na viabilização do accesso á habittação digna, regular e
dotada de serviços púb
blicos, em loocalidades urrbanas ou ru
urais, mitiganndo as desiggualdades
sociais e co
ontribuindo para
p
a ocupaação urbana planejada.

32

Ação que integra o Programa de Habbitação de Interesse Social
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Utiliza recursos do FN
NHIS para aa: construção ou aquisiição de uni dades habittacionais;
produção ou
o aquisição
o de lotes u rbanizados; e requalificação de imóóveis existen
ntes para
fins habitaccionais.
As unidades da Federaçãoo beneficiárias devem aportar contrrapartida co
onstituída
por recurssos financeirros, bens oou serviços financeiramente mensuuráveis, passíveis de
compor o investimento
o, em respeeito ao crono
ograma físico-financeiro estabelecid
do para o
gatório e ccalculado em
e
valor
empreendiimento. O aporte de contrapartida é obrig
correspond
dente aos pe
ercentuais esstabelecidos pelo Ministé
ério das Cidaades sbore o valor do
repasse daa União, em conformida de com a Le
ei de Diretrizzes Orçamenntais (LDO) vigente
v
à
assinatura do contrato
o. Obras e sserviços execcutados ante
es da assinaatura do con
ntrato de
repasse dee recursos da
a União não poderão serr aceitos com
mo contrapaartida, nem compor
c
o
valor do invvestimento.
Estte Programa destina-se ààs famílias co
om renda me
ensal de até RR$ 1.050,00..
As Unidades da Federaçãoo beneficiárias devem aportar contrrapartida co
onstituída
por recurssos financeirros, bens oou serviços financeiramente mensuuráveis, passíveis de
compor o investimento
o, em respeeito ao crono
ograma físico-financeiro estabelecid
do para o
gatório e ccalculado em
e
valor
empreendiimento. O aporte de contrapartida é obrig
correspond
dente aos pe
ercentuais esstabelecidos pelo Ministé
ério das Cidaades sobre o valor do
repasse daa União, em conformidadde com a LD
DO vigente à assinatura ddo contrato. Obras e
serviços exxecutados an
ntes da assinnatura do co
ontrato de re
epasse de reecursos da União
U
não
poderão seer aceitos como contrapaartida, nem compor
c
o valor do investtimento.
Posssui três mo
odalidades dde atendime
ento: 1) prod
dução ou aqquisição de unidades
habitacionaais; 2)produçção ou aquissição de lotess urbanizado
os; e 3) requaalificação de imóveis.
O repasse
r
dos recursos daa União aos estados ou municípios
m
ppara a construção ou
aquisição de
d unidades habitaciona is, em municcípios integrantes de reggiões metrop
politanas,
fica limitad
do a R$ 23.000,00 por faamília benefiiciada. No ca
aso de produução ou aqu
uisição de
lote urbaniizado e requ
ualificação dee imóvel, o valor
v
do repa
asse é de R$$ 9.000,00 po
or família
beneficiadaa. Nos caos em
e que houvver a constru
ução ou aquisição de uniidades verticcalizadas,
poderá havver um aume
ento de até 220%.
O limite ao repasse de recuurso por inte
ervenção de acrodo
a
com o tamanho do
d déficit
habitacionaal do município em quesstão:
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- Município
os com déficiit habitacionnal de até 4.9
999 domicílio
os: R$ 50.0000,00 por inte
ervenção;
- Município
os com déficcit habitacio nal entre 5.000 e 9.999 domicílios: R$ 1.000.00
00,00 por
intervenção;
os com déficit habitacionnal entre 10.0
000 e 29.999
9 domicílios:: R$ 2.500.00
00,00 por
- Município
intervenção; e
os com déficiit habitacionnal acima de 30.000: R$ 5.000.000,00
5
0 por intervenção.
- Município
Deverá ser aberta uma coonta na Caiixa Econômica Federa ppara o depó
ósito dos
recursos.

F
– Linha programátiica para assistência técnnica em arq
quitetura,
1.1.5. FNHIS (OGU + FAZ)
erviço social e contabilidade
engenhariaa, direito, se

estação de Serviços
S
de A
Assistência Técnica
T
para Habitação dde Interesse Social
Apoio à Pre
Estte Programa, que utiliza recursos do
o FNHIS, obje
etiva melhorrar o padrão
o mínimo
de salubrid
dade, segurrança e habbitabilidade das edificações produzzidas no âm
mbito do
processo de
d auto-gestã
ão habitacioonal, por inte
ermédio de apoio
a
à presstação de serviços de
assistência técnica. Con
ntempla:
ento de prrojeto técnico e o
- Assistência técnica individual para o desenvolvime
e
dass obras e serviços;
acompanhaamento da execução
- Assistênccia técnica coletiva paraa o desenvolvimento de
e projeto téccnico e juríd
dico e de
trabalho so
ocial;
- Assistênccia técnica para
p
mobilizaação e organ
nização com
munitária ou projetos e ações de
regularizaçção fundiária.
O repasse
r
dos recursos da União a estaados e municípios fica lim
mitado aos seguintes
s
parâmetros:
p
a faixa de atendimeento entre 100
1 e 200
- Assistência técnica individual: R$ 40.000,00 para
famílias;
oletiva: R$ 440.000,00 paara a faixa de
d atendimeento entre 100 e 200
- Assistênccia técnica co
famílias;
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- Assistência técnica pa
ara mobilizaçção e organização comunitária: R$ 3 0.000,00 para a faixa
de atendim
mento entre 100 e 200 peessoas.
Parra a modalidade Prestaçãão de Serviços e Assistên
ncia Técnica,, o limite de ações de
atendimento a que os municípios ccomponente
es de Região Metropolitaana (ou assem
melhado)
têm é de 6 ações e os municípioss com mais de 1 milhão
o de habitanntes de até 15 ações
(Estados ou
u Distrito Fed
deral: até 200 ações).

HIS (OGU + FAZ) – Linnha program
mática para desenvolvim
mento instiitucional,
1.1.6. FNH
realização de planos e projetos

e Interesse Social
S
Apoio à elaaboração de Planos Habbitacionais de
Estte programa,, financiado pelo FNHIS,, tem como objetivo apooiar os muniicípios na
elaboração
o do Plano Local
L
de Habbitação de Interesse Social, requisitto previsto na Lei n.
11.124 parra adesão ao SNHIS. Desttina-se ao po
oder público estadual, m
municipal e do
o Distrito
Federal.
onstituída
As unidades da federaçãoo beneficiáriaas devem aportar contrrapartida co
por recurssos financeirros, bens oou serviços financeiramente mensuuráveis, passíveis de
compor o investimento
o, em respeeito ao crono
ograma físico-financeiro estabelecid
do para o
gatório e ccalculado em
e
valor
empreendiimento. O aporte de contrapartida é obrig
correspond
dente aos pe
ercentuais esstabelecidos pelo Ministé
ério das Cidaades sobre o valor do
repasse daa União, em conformidadde com a LD
DO vigente à assinatura ddo contrato. Obras e
serviços exxecutados an
ntes da assinnatura do co
ontrato de re
epasse de reecursos da União
U
não
poderão seer aceitos como contrapaartida, nem compor
c
o valor do investtimento.
O valor
v
a ser repassado paara os municcípios fica en
ntre R$ 10.0000,00 (mínim
mo) e R$
60.000,00 (máximo);
(
já
á para os estaados e o DF este
e valor po
ode ser de atté R$ 250.00
00,00.

DO DE SÃO PA
AULO
1.2. ESTAD
1.2.1. Proggrama Parcerria com Munnicípios – Ad
dministração
o Direta e Auutoconstruçã
ão
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Estte Programa da Compan hia Estaduall de Desenvo
olvimento Haabitacional e Urbano
(CDHU) tem
m como objetivo atendeer a famíliass com renda
a entre 1 a 10 salários mínimos,
com prioriidade para aquelas com
m renda fam
miliar de até 3 salárioss mínimos, idosos e
portadoress de necessid
dades especciais. Adota a tipologia de
d 2 ou 3 doormitórios (h
horizontal
ou verticaal). Os recursos financeeiros são repassados
r
para as preefeituras, visando a
construção
o de unidade
es habitacionnais novas, sob
s administtração diretaa ou autocon
nstrução.
O município deve doar o terreno à CDHU e executar
e
o trabalho
t
de organização
o social e
ações complementaress.

mpreitada Global
1.2.2. Proggrama Parcerria com Munnicípios – Em
Neste Program
ma, a CDHU eestabelece parceria com os municípi os para a co
onstrução
onais (UHs), diretamente pela Companhia, paraa o atendim
mento de
de unidadees habitacio
famílias com renda enttre 1 a 10 saalários mínim
mos, com prioridade paraa aquelas co
om renda
ortadores de
e necessidadees especiais. Adota a
familiar dee até 3 salários mínimos,, idosos e po
tipologia de 2 ou 3 dorrmitórios (hoorizontal ou vertical). O município d eve doar o terreno
t
à
o social e ações compl ementares; poderão
CDHU e executar o trabalho de organização
nfraestrutura
a.
também see responsabilizar pela exeecução da in

ooperativas – Gestão Coompartilhada
a
1.2.3. Proggrama Parcerria com Assoociações e Co
Estte Programa
a tem comoo objetivo a construção de UHs nnovas, com 2 ou 3
dormitório
os (horizonta
al ou verticcal), em em
mpreendimen
ntos de atéé 160 UHs. Objetiva
atender famílias com renda
r
mensaal de 2 a 10 salários mín
nimos, dand o prioridade
e àquelas
m. A CDHU faaz a gestão do
d empreendimento junnto com as entidades
e
que recebeem até 3 s.m
sociais.

1.2.4.

Prrograma

Parceria
P

ccom

Associações

e

Cooperattivas

–

Mutirão

Associativo
o/Autogestã
ão
Estte Programa
a tem comoo objetivo a construção de UHs nnovas, com 2 ou 3
dormitório
os (horizonta
al ou vertica l), por meio
o de mutirão
o e com autoogestão. A demanda
d
desse proggrama é composta por fa mílias com renda
r
mensal de 2 a 10 s alários mínim
mos, mas
dá-se priorridade àquelas que recebbem até 3 s.m. Os recurrsos são repaassados às entidades
e
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sociais paraa a aquisição
o de materiaal de constru
ução e para o pagamentoo de serviços a cargo
da entidade.

1.2.5. Moradias indígenas
Vissa a construçção de unid ades habitacionais destinadas às coomunidade indígenas
localizadas em terras da
d União. Reecursos apliccados diretam
mente pela CCDHU ou repassados
uras Municipais. A FU
UNASA deve
e se respon
nsabilizar p ela implanttação da
às Prefeitu
infraestrutura.

1.2.6. Moradia quilombola
ograma desstinado à cconstrução de unidade
es habitacioonais destin
nadas às
Pro
comunidad
des indígena
as localizad as em áreas reconheccidas comoo remanesce
entes de
quilombos. Recursos aplicados ddiretamente pela CDHU
U ou repasssados às Prrefeituras
Municipaiss.

1.2.7. Moradia rural
ograma destinado á consstrução de UHs
U novas em
m lotes ruraiis e/ou em conjuntos
c
Pro
habitacionaais inseridoss na malha uurbana, que pode ser efe
etuada pela adminsitração direta
ou por auttoconstrução
o. As famíliaas a que se destina este
e programa devem ter chefe ou
cônjuge traabalhador ru
ural, cuja ren da familiar mensal
m
esteja
a entre 1 e 110 salários mínimos.

acional de Inntegração (P
PHAI)
1.2.8. Proggrama Habita
Destina-se a servidores públicos estaduais
e
ativos lotad os nos órgãos da
administração direta e indireta dos podere
es executivo
o, legislativoo e judiciárrio e do
m ter uma re
enda entre R$
R 1.000,00 e R$ 4.150,00 (ano).
Ministério Público, os quais devem
o para aquissição de unidades habitacionais, nnovas ou usadas, no
São cartass de crédito
mercado (ffinanciamentto Banco Noossa Caixa). O valor máximo de avaliiação do imó
óvel é de
R$ 80.000,00 e o valorr máximo de financiamen
nto é de R$ 60.000,00. A prestação mensal é
ongo do fina
anciamento no valor mínimo
m
de R$
$ 250,00 e o prazo má
áximo de
fixa ao alo
amortizaçãão pela Tabela Price é de 300 meses.
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1.2.9. Atuaação em corttiço
Estte programa tem como oobjetivo aten
nder as famílias com rendda familiar mensal
m
de
1 a 10 s.m
m. moradora
as de cortiçoos em áreass pré-identifficadas. São ofertadas cartas
c
de
crédito paara: aquisiçã
ão de unidaades habitaccionais no mercado; aqquisição de imóveis
encortiçados para dem
molição e connstrução de novo empre
eendimento habitaciona
al para a
e
nna área dos cortiços
demanda encortiçada;; aquisição de imóveis vazios já existentes
o em outra
a área aceitaa pelos beneficiários e reforma e/oou ampliação desses
afetados ou
imóveis meediante a em
missão de caartas de crédito associattivas e certifficados de subsídios;
s
aquisição de
d terrenos na área dee origem do
o cortiço, ou
u em outrass áreas aceita pelos
beneficiário
os; e constru
ução de imóvveis destinad
dos à moradia dos benefficiários nesssas áreas;
ajuda de custo
c
para fa
amílias ou peessoas sem renda ou qu
ue não estejjam interesssadas em
assumir fin
nanciamento habitacionaal moradorass em cortiçoss erradicadoss.

banização integrada – Inntervenção CDHU
C
1.2.10. Urb
Estte Programa
a visa atennder as fam
mílias mora
adoras de ááreas de favelas e
assentamentos precáriios, objeto dde urbanizaçção, recuperação ambienntal e obras públicas
d
de interesse soocial. As intervenções
de estruturração urbana, as quais cconstituem demanda
são executadas diretam
mente pela CCDHU.

banização integrada – paarceria com municípios
1.2.11. Urb
Estte Programa
a visa atennder as fam
mílias mora
adoras de ááreas de favelas e
assentamentos precáriios, objeto dde urbanizaçção, recuperação ambienntal e obras públicas
a, as quais cconstituem demanda
d
de interesse soocial. A CDHU
U repassa
de estruturração urbana
os recursoss financeiross aos municíppios para que
e executem as intervençõões propostas.

pios
1.2.12. Reaassentamentto – repassee aos municíp
Estte Programa visa atende r as famíliass proveniente
es de remoçção de áreas de risco,
favelas e assentament
a
tos precárioss, bem como
o áreas sobrre influênciaa de intervenções de
obras públlicas. Os reccursos são reepassados aos
a municípios que consstroem nova
as UHS –
administração direta, autoconstruç
a
ção ou empre
eitada.
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1.2.13. Reaassentamentto – intervennção direta CDHU
C
Estte Programa visa atende r às famíliass proveniente
es de remoçção de áreas de risco,
favelas e assentament
a
tos precárioss, bem como
o áreas sobrre influênciaa de intervenções de
obras públicas. A CDHU
U pode consstruir UHs no
ovas ou repa
assar os recuursos ao ben
neficiário
para que adquira uma unidade no m
mercado.
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