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1.Introdução 
 

Este documento apresenta o Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Ponta Grossa – PLHIS-PG, elaborado pela primeira vez no município. Ele é a síntese do 

planejamento habitacional no âmbito local. Ele aborda o planejamento e a definição de 

estratégias de ação, de curto, médio e longo prazo, explicitando as ações necessárias 

para que seus objetivos e suas diretrizes sejam alcançados. 

O PLHIS-PG é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, cuja 

finalidade é construir uma proposta para reverter o quadro habitacional do município. 

Este é um dos mais importantes instrumentos de gestão da nova Política Habitacional do 

Município, que orienta as tomadas de decisões. Juntamente com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como com a Política Nacional de Habitação, o 

Sistema Nacional de Habitação e o Plano Nacional de Habitação, o PLHIS-PG, estrutura 

e dá corpo a uma nova Política Local de Habitação de Interesse Social. 

A Política, o Sistema e o Plano Nacional de Habitação formularam as diretrizes e 

orientações que nortearam a elaboração do PLHIS-PG. O Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável apresentou a política habitacional local, explicitando a 

política de urbanização e regularização de assentamentos precários, os eixos de 

desenvolvimento que impactam a questão habitacional e urbana, os instrumentos 

urbanísticos e os princípios democráticos de participação social. 

O PLHIS-PG foi formulado a partir das especificidades da demanda e das carências 

identificadas no município. Ele é, portanto, um documento que apresenta a atualização 

do diagnóstico sobre a situação habitacional, a inserção regional e características do 

município, a oferta habitacional, o desenho da política habitacional, a elaboração de 

estratégias de ação, as fontes de financiamento existentes e a serem mobilizadas para as 

ações propostas, a indicação de um sistema de monitoramento e avaliação da política 

habitacional de interesse social. 

As ações e os programas em andamento, do governo municipal, nortearam sua 

elaboração, seja por intermédio da consolidação do que vem sendo realizado, seja por 

meio da proposição de seu aprimoramento, bem como introdução de novas estratégias. 

A estrutura do Plano considera diferentes modalidades de atendimento 

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

público municipal, por meio de ações planejadas e integradas, bem como da articulação 

entre os órgãos públicos e destes com os demais agentes intervenientes na provisão 

habitacional, em especial de interesse social. 
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O PLHIS-PG foi estruturado tendo em vista o horizonte temporal de atendimento de 

um período de quatorze anos, num total de três quatriênios. Ele tem como prazo final o 

ano de 2024. Levando em consideração as diretrizes de prazos do Plano Nacional de 

Habitação, o Plano estipulou sua articulação ao instrumento de planejamento 

orçamentário-financeiro do governo municipal, como os planos plurianuais. Desta 

maneira, as metas de produção física e de avanços institucionais estarão atreladas ao 

planejamento dos recursos necessários. Neste sentido, o horizonte temporal para o 

PLHIS-PG é definido a partir da sincronia com os três próximos Planos Plurianuais 

(PPAs), tendo o ano de 2024 como horizonte final para a concretização das propostas. É 

um horizonte temporal para que as propostas possam gerar os efeitos pretendidos, tendo 

os anos de 2013, 2017 e 2021 como balizas, referentes aos PPAs. 

O PLHIS-PG, simultaneamente à elaboração dos PPAs pelo governo, define 

revisões no primeiro ano de cada ciclo governamental (2013, 2017 e 2021), de modo a 

permitir avaliações periódicas e ajustes nos cenários propostos. Ele deve ser consultado 

constantemente, tanto na etapa de elaboração e revisão das estratégias de ação como 

no processo de sua execução. 

O processo de elaboração do Plano contou com atividades que envolveram a 

participação de técnicos municipais e de representantes da sociedade civil, desde a 

etapa de elaboração do diagnóstico habitacional até as discussões das propostas. 

A participação da sociedade na elaboração do PLHIS-PG, enquanto diretriz geral 

de uma gestão pública democrática tem como principal virtude a democratização das 

ações do governo municipal em razão de maior proximidade do poder público com os 

cidadãos, possibilitando a participação efetiva da sociedade nas ações de governo. 

A participação da sociedade na elaboração deste Plano procurou fortalecer as 

práticas participativas já desenvolvidas na elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Sustentável, bem como ir ao encontro das recomendações de 

formulação de políticas públicas instituído com a Constituição Federal de 1988, pelo 

Estatuto das Cidades, em 2001, e pelo Plano Nacional de Habitação, em 2008. O 

Estatuto da Cidade define, em seu capítulo sobre a gestão democrática (inciso II artigo 

2º) que a política urbana municipal deve ser exercida com ―gestão democrática por meio 

da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano‖. O Plano Nacional de Habitação retifica, em 2008, a 

importância da participação e controle social na elaboração, implementação e execução 

das políticas públicas. 
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A elaboração participativa do PLHIS-PG buscou, portanto, garantir que o 

instrumento de planejamento e gestão municipal pudesse tanto propiciar uma ampla 

discussão sobre a questão habitacional como incorporar as diversas visões da sociedade 

de Ponta Grossa sobre o tema, sobre a complexidade e a gravidade dos problemas 

habitacionais. Ele partiu do pressuposto de que a participação da sociedade é elemento 

central e primordial de seu processo de elaboração. 

O PLHIS-PG abrangeu dois níveis principais de discussão pública. O primeiro 

nível correspondeu à fase interna: realização de oficinas e ações de capacitação no 

âmbito da equipe técnica da prefeitura. O segundo correspondeu à fase pública: 

realização de oficinas de capacitação e reuniões junto à sociedade civil em diversas 

regiões do município, bem como realização de seminários e audiência pública, 

envolvendo gestores e demais segmentos da sociedade. 

Por meio do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa se 

pretende implementar um conjunto de ações capazes de construir um caminho que 

permita avançar no sentido de universalizar o acesso a moradia digna para todo cidadão 

e toda cidadã Pontagrossense. Ele é, portanto, o ponto nodal de um processo de 

planejamento habitacional para o município de Ponta Grossa. 
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2. Contexto Institucional 
 

A elaboração do PLHIS de Ponta Grossa se insere no contexto atual de 

mudanças no quadro institucional no país, tanto com relação aos marcos legais quanto 

para a regulação local, por meio de uma maior responsabilização dos municípios pela 

elaboração e implementação de políticas públicas, como a urbana e habitacional. Fazem 

parte deste novo marco institucional: a Constituição Federal de 1988; o Estatuto da 

Cidade, aprovado em 2001; a criação do Ministério das Cidades, em 2003 e do Conselho 

das Cidades – ConCidades, aonde se inicia um processo participativo, por meio da 

realização das Conferências municipais, estaduais e nacional das cidades; a criação da 

Política Nacional de Habitação, em 2005, e do Sistema Nacional de Habitação, em 2006, 

que se propõe a articular as ações e recursos das diversas esferas de governo e dos 

agentes comprometidos em enfrentar o problema habitacional, aonde se insere o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social, fruto de anos de mobilização dos movimentos 

por moradia e reforma urbana do país; e mais recentemente o Plano Nacional de 

Habitação, aprovado em 2008; bem como o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Ponta Grossa, por meio da Lei Complementar 261, de 28 de fevereiro de 

2008.  

 

2.1. Das Origens da nova Política, Sistema e Plano Nacional de Habitação 
 

A identificação do déficit e da necessidade de qualificação do estoque de 

moradias existentes tornou-se referência para o tratamento da questão habitacional nos 

anos 1990. Pela primeira vez, se reconhecia que habitações em estado precário, fora dos 

padrões legais estabelecidos, não deveriam ser necessariamente repostas, mas 

admitiam outros tipos de atendimento. Essa mudança de tratamento foi conseqüência de 

uma evolução na concepção de política habitacional no país, cada vez mais coesa e 

hegemônica. A partir dos anos 90, a luta por urbanização de favelas, o reconhecimento 

da cidade real e a aceitação de que práticas populares como a autoconstrução em 

loteamentos periféricos representam uma solução e não um problema alterou o conceito 

de moradia aceitável. Foram adotados critérios mais flexíveis do que os praticados no 

período de existência do BNH e tornou-se indispensável a estratificação do que passou a 

se chamar ―necessidades habitacionais‖. 

Com o fim do regime militar, em 1985, esperava-se que todo o Sistema Financeiro 

de Habitação – incluindo o Banco Nacional de Habitação e seus agentes promotores 
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públicos, as Companhias de Habitação – atravessasse por uma profunda reestruturação, 

a fim de formular uma nova política nacional de habitação. Com a desativação do Banco 

Nacional de Habitação desestruturou-se um modelo de oferta de moradias apoiado, de 

um lado, em uma instância nacional que centralizava a formulação e o financiamento dos 

programas e, de outro, em agentes promotores, normalmente companhias estaduais e 

municipais, encarregados – com relativa autonomia – da implementação dos programas 

(financiamento, promoção e comercialização). O modelo caracterizava-se como 

centralizado porque a gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as 

modalidades de financiamento, as decisões quanto à distribuição de recursos, as formas 

de comercialização das unidades eram todas atribuições do Banco Nacional de 

Habitação. Entretanto, ao invés de uma profunda transformação, sua extinção decretou a 

desarticulação institucional e a redução das fontes de financiamento, a ponto de deixar 

de existir uma política nacional de habitação. 

A Caixa Econômica Federal – um banco de primeira linha – tornou-se o agente 

financeiro operador do SFH e absorveu precariamente parte das atribuições, pessoal e 

acervo do antigo BNH. A regulamentação do crédito habitacional passou para o Ministério 

da Fazenda, no âmbito do Conselho Monetário Nacional, tornando-se, de modo definitivo, 

um instrumento da política monetária, o que levou a um controle mais rígido do crédito e 

limitou ainda mais a produção. Essa modificação acabou por converter os ativos do SFH 

(recursos do FGTS e das Cadernetas de Poupança, especialmente) em instrumentos de 

gestão da Política Monetária e de administração do endividamento público, mormente no 

tocante a papéis do Tesouro Nacional. O espaço de deliberação pró-ativo dos órgãos 

incumbidos de desenhar e implementar as ações da política habitacional foi radicalmente 

reduzido. 

Para ocupar o vazio provocado pela falta de uma política nacional de habitação, 

municípios e Estados desenvolveram, ainda que de forma fragmentária, programas 

habitacionais caracterizados por uma perspectiva mais social e articulada com as 

cidades, gerando, muitas vezes, projetos de maior interesse urbanístico. Ocorre, assim, 

uma progressiva transferência da responsabilidade para os Estados e municípios, 

inaugurada com a Constituição de 1988, que tornou a habitação uma atribuição 

concorrente dos três níveis de governo. 

O poder local tornou-se o principal interlocutor das organizações populares e o 

responsável imediato pelo equacionamento das demandas sociais. Também a atuação 

dos movimentos de moradia ampliou a pressão por uma maior participação dos 

municípios na questão habitacional. O resultado dessa regionalização da política 

habitacional pode ser verificado a partir de 1995, quando o governo federal criou novos 
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programas no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, caracterizados por uma maior 

flexibilidade de projetos e por privilegiar o crédito direto ao usuário final. 

Frente ao quadro nacional da problemática habitacional brasileira, o Projeto 

Moradia, apresentado pelo Instituto Cidadania em 2000, apresentou uma estratégia geral 

de equacionamento dos problemas habitacionais. Este Projeto serviu de base para a 

proposta da nova Política, Sistema e Plano Nacional de Habitação, com a instituição do 

Ministério das Cidades, em 2003, que tem como competência tratar da política de 

desenvolvimento urbano e das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, 

transporte urbano e trânsito. 

 

2.2. Da Política Nacional de Habitação 
 

A Política Nacional de Habitação - PNH, aprovada pela Lei Federal nº 11.124, de 

16 de junho de 2005, e pelo Decreto nº 5.796, de 6 de junho de 2006, tem como objetivo 

a promoção das condições de acesso à moradia digna a todos os segmentos da 

população, especialmente o de baixa renda, contribuindo, assim, para a inclusão social. 

Essa Política visa com isso atender à Constituição Federal, que considera um direito do 

cidadão a habitação, e ao Estatuto da Cidade, que estabelece a função social da cidade 

e da propriedade. 

Os principais componentes da Política Nacional de Habitação são a integração 

urbana de assentamentos precários, a urbanização regularização fundiária e inserção de 

assentamentos precários, a provisão da habitação e a integração da política de habitação 

à política de desenvolvimento urbano. 

A elaboração e implementação da Política Nacional de Habitação obedecem a 

princípios e diretrizes que têm como principal meta garantir à população, especialmente a 

de baixa renda, o acesso à habitação digna e considera fundamental para atingir seus 

objetivos a integração entre a política habitacional e a política nacional de 

desenvolvimento urbano.  

À Política Fundiária, com papel estratégico na implantação da Política Nacional de 

Habitação, cabe estabelecer as bases das políticas urbanas no âmbito dos municípios, 

para viabilizar a realização de programas habitacionais. Os Planos Diretores municipais, 

por sua vez, visam garantir a função social da propriedade urbana e implementar a 

regularização fundiária, para ampliar o acesso da população de menor renda à terra 

urbanizada, com a revisão da legislação urbanística e edilícia, para a ampliação do 

mercado formal de provisão habitacional. 
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A Política Nacional de Habitação tem como principal instrumento o Sistema 

Nacional de Habitação - SNH, além do Desenvolvimento Institucional, o Sistema de 

Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação - SIMAHAB e o Plano Nacional de 

Habitação - PlanHab. 

O Sistema Nacional de Habitação objetiva estabelecer as bases do desenho 

institucional, participativo e democrático, com a integração entre os três níveis de governo 

– federal, distritital ou estadual, bem como municipal – incorporando os agentes públicos 

bem como os agentes privados integrantes e intervenientes na questão habitacional. Ele 

apresenta a definição das regras que asseguram a articulação financeira e os recursos 

onerosos e não onerosos necessários à implementação da Política Nacional de 

Habitação, incluindo os subsistemas de Habitação de Interesse Social e o de Habitação 

de Mercado. 

O Desenvolvimento Institucional substancia-se pelo Plano de Capacitação e 

Desenvolvimento Institucional, a ser implementado de forma descentralizada, com a 

estruturação institucional de estados, distrito federal e municípios, com a capacitação de 

agentes públicos, sociais, técnicos e privados. 

O Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação, 

caracterizado como o instrumento estratégico que garante um processo permanente de 

revisão e redirecionamento da política habitacional e de seus programas, visa à formação 

de uma base de informações, o monitoramento e a avaliação permanente dos projetos e 

programas do Plano Nacional de Habitação, articulado com aos demais aspectos da 

Política de Desenvolvimento Urbano. 

O Plano Nacional de Habitação, a ser desenvolvido pela Secretaria Nacional de 

Habitação, deverá estabelecer: metas de médio e longo prazo, as linhas de 

financiamento e os programas de provisão, urbanização e modernização da produção 

habitacional a serem implementados a partir das prioridades regionais de intervenção e 

critérios para a distribuição regional de recursos, de acordo com perfil do déficit 

habitacional no âmbito nacional. 

Neste sentido, a Política Nacional de Habitação define uma estratégia nacional de 

promoção de transformações no âmbito do planejamento territorial, da habitação, do 

saneamento e da mobilidade, apoiadas nos instrumentos legais do Estatuto da Cidade, 

cujos princípios básicos são: 

 A habitação como um conceito mais amplo, abrangendo suas dimensões 

físicas, urbanísticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais; 

 Atendimento compatível com o perfil da demanda habitacional, priorizando-

se os programas destinados à população de baixa renda; 



 
 

       8 

 A Política de Habitação subordinada à Política de Desenvolvimento Urbano 

e articulada com as demais políticas setoriais;  

 Participação da sociedade e da comunidade na implementação de seus 

instrumentos de ação; 

 O município como o principal executor da Política Nacional de Habitação, 

cabendo-lhe a formulação de planos, programas e projetos habitacionais no 

nível local, em articulação com os estados e a União; 

 Celebração de convênio entre a União, o estado e ou o município, para 

execução dos planos, programas e projetos habitacionais referidos no inciso 

anterior; 

 Atuação integrada da União e dos estados na definição das diretrizes 

habitacionais e no planejamento das ações decorrentes - nos níveis 

nacional, regionais e micro-regionais - garantindo o fluxo de recursos e 

informações para a implementação dos planos locais e promovendo as 

articulações necessárias;  

 Conceituação da Política Habitacional como uma política permanente; 

 Diferenciação entre os segmentos da habitação de interesse social e de 

mercado, visando a caracterização do tratamento a ser dado a cada um; 

 O subsídio habitacional como um benefício pessoal e intransferível, 

concedido prioritariamente às famílias de baixa renda. Quando concedido 

como incentivo à produção, será repassado ao beneficiário final; 

 Minimização da intervenção do Estado na atuação do setor privado, no 

segmento de mercado. 

E cujos objetivos básicos são: 

 Ampliação do estoque de moradias, para redução progressiva do déficit e 

atendimento da demanda demográfica, assim como melhoria do estoque 

existente, de modo a corrigir as inadequações;  

 Melhoria da capacidade de gestão da política, dos planos e dos programas 

habitacionais, nos diversos níveis de governo, em especial nos municípios, 

mediante a realização de programas de desenvolvimento institucional; 

 Otimização do uso dos recursos financeiros, públicos e privados, investidos 

no setor habitacional, por meio da coordenação da atuação dos órgãos 

vinculados ao setor; 

 Inclusão da moradia nas políticas públicas compensatórias;  
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 Execução de uma política fundiária que garanta o cumprimento da função 

social da terra urbana, disponibilizando-se áreas urbanizadas para 

habitação, com localização, preço e quantidade compatíveis com as 

diversas faixas do mercado habitacional, priorizando-se a faixa de interesse 

social; 

 Provisão de infraestrutura básica, regularização da posse da terra e 

execução de melhorias das habitações, nos loteamentos e assentamentos 

informais ocupados por população de baixa renda; 

 Promoção do acesso à moradia com a utilização de todos os instrumentos 

previstos na lei civil, notadamente a promessa de compra, o direito de 

superfície, o direito de habitação e a concessão de uso; 

 Garantia de fontes permanentes de recursos que possibilitem a continuidade 

das ações no setor habitacional, em especial o subsídio às famílias de baixa 

renda, por intermédio da ampliação da disponibilidade dos recursos 

financeiros do Estado e da participação do setor privado; 

 Adoção de critérios de análise para concessão de crédito compatíveis com 

as condições sócio-econômicas das famílias de menor poder aquisitivo, 

criando-se instrumentos que garantam o equilíbrio econômico-financeiro do 

agente, com atenção especial à minimização do risco; 

 Melhoria da qualidade e produtividade da construção de habitações e 

infraestrutura, mediante a adoção de novos procedimentos e tecnologias; 

 Redução de custos da produção habitacional, refletida diretamente na 

diminuição do custo final para o adquirente. 

 Para a consecução dos objetivos da Política Nacional de Habitação diferentes 

atores estão envolvidos. Os principais agentes do Sistema Nacional de Habitação são a 

(i) Caixa Econômica Federal - CEF, que atua como agente operador do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, agente operador do Fundo Nacional de Ha-

bitação - FNH, instituição depositária implementando a aplicação dos recursos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS e na realização das transferências 

―fundo a fundo‖, analista da capacidade aquisitiva dos beneficiários a serem atendidos 

com recursos originários de fontes onerosas (especialmente os provenientes do FGTS), 

implementação de medidas do governo voltadas ao incentivo do Sistema Brasileiro de 

Poupança e Empréstimo/ Sistema Financeiro da Habitação - SBPE/SFH e do Sistema 

Financeiro Imobiliário - SFI; (ii) os agentes financeiros, promotores e técnicos: rede 

descentralizada e especializada para garantir a capilaridade do sistema e possibilitar uma 
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atuação em todo o território nacional, compatível com as necessidades de habitação e 

intervenção urbana existentes no País; (iii) o Banco Central do Brasil: fiscal das entidades 

de natureza financeira integrantes do Sistema Financeiro da Habitação, em consonância 

com as diretrizes da Política Nacional de Habitação, articulando com o Ministério das 

Cidades; (iv) o Conselho Monetário Nacional: que tem por atribuição exercer, em 

consonância com as diretrizes da Política Nacional de Habitação, as atribuições de 

regulação e controle do Sistema Financeiro da Habitação, do Sistema Financeiro do 

Saneamento e dos sistemas financeiros conexos, subsidiários ou complementares. 

 Além desses agentes, destacam-se ainda, especificamente, no Subsistema de 

Habitação de Interesse Social, as Secretarias Estaduais, do Distrito Federal e Municipais 

de Habitação ou órgão responsável pelo tema; os Conselhos Estaduais, do Distrito 

Federal e Municipais de Habitação e os Fundos Estaduais, do Distrito Federal e 

Municipais de Habitação e, no Subsistema de Habitação de Mercado, os bancos 

múltiplos, as companhias hipotecárias, as entidades repassadoras, as companhias 

securitizadoras, as cooperativas de crédito habitacional e os consórcios habitacionais. 

 

2.3. Do Sistema Nacional de Habitação 
 

O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, aprovado pela Lei nº. 

11.124 de 16 de junho de 2005, conjuntamente com o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social e seu Conselho Gestor. Este novo Sistema é o principal instrumento da 

nova Política Nacional de Habitação. Ele tem como objetivo implementar as políticas e os 

programas de investimentos habitacionais e subsídios, sendo composto pelo Ministério 

das Cidades, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, a 

Caixa Econômica Federal (agente operador do FNHIS) e o Conselho das Cidades, além 

de conselhos dos estados e municípios, órgãos integrantes da Administração Pública 

federal, estadual e municipal, fundações, sindicatos, cooperativas, associações e agentes 

financeiros. 

O desenho institucional adotado na sua estruturação visa possibilitar o alcance 

dos princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Habitação, estabelecendo as 

condições para se enfrentar as necessidades habitacionais, quantitativas e qualitativas, 

por meio de ações integradas e articuladas nos três níveis de governo. 

A Política Nacional de Habitação propõe a divisão do Sistema Nacional de 

habitação em dois subsistemas de habitação: de mercado e de interesse social. A 

composição destes dois subsistemas deixa claro que o enfrentamento da problemática 
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habitacional brasileira exige a combinação de ações públicas à população de mais baixa 

renda, especialmente na faixa de zero a três salários mínimos, bem como de ações que 

ampliem as ofertas do mercado privado para a classe média baixa. Desta maneira, o 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social esta baseado na integração das 

ações públicas e privadas, bem como na possibilidade de viabilizar programas e projetos 

habitacionais a partir de um mix de fontes de recursos onerosos e não-onerosos: 

 Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social; 

 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas condições estabelecidas pelo 

seu Conselho Curador; 

 Fundo de Amparo ao Trabalhador, nas condições estabelecidas pelo seu 

Conselho deliberativo; 

 Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao Sistema 

Nacional de Habitação de Interesse Social. 

 

2.4. Do Plano Nacional de Habitação 
 

Aprovado em 2008, o Plano Nacional de Habitação - PlanHab, instrumento da 

nova Política Nacional de Habitação, tem como finalidade orientar a construção coletiva 

de uma estratégia de longo prazo, até 2023, para equacionar as necessidades 

habitacionais, quantitativas e qualitativas. Para tanto o Plano Nacional de Habitação 

estabelece quatro eixos estratégicos: modelo de financiamento e subsídio; política urbana 

e fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil. 

O processo de formulação do PlanHab parte de uma abordagem dos principais 

temas relacionados a questão habitacional, considerando o reconhecimento do contexto 

habitacional atual, os entraves, as potencialidades e os cenários possíveis. Ele assume 

como pressuposto que o problema da habitação deve ser enfrentado considerando a 

diversidade de situações que as necessidades habitacionais demandam, seja em relação 

às características sociais e econômicas da população, da capacidade institucional do 

poder publico, dos diferentes processos de produção, das fontes de financiamento e 

subsidio, da questão fundiária e urbana local ou da estruturação da cadeia produtiva da 

construção civil. 

Particularmente em relação aos assentamentos precários, a estratégia proposta 

pelo PlanHab considera a necessidade de criar condições para que haja uma gradativa 

urbanização e regularização dos existentes, bem como, a viabilização da produção de 

novas unidades habitacionais para redução do déficit acumulado. 
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Recentemente foi aprovada a Lei Federal nº 11.977. de 7 de julho de 2009, que 

dispõe sobre o ―Programa Minha Casa, Minha Vida‖ – PMCMV e a regularização 

fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas. O objetivo deste programa é 

criar uma serie de mecanismos para produção, aquisição e reforma de unidades 

habitacionais de interesse social. Esta lei trata, também, de estabelecer conceitos e 

procedimentos de âmbito federal para a promoção da regularização fundiária de 

assentamentos urbanos, introduzindo novos instrumentos para a legalização de moradias 

urbanas. 

 

2.5. Do Estatuto da Cidade 
 

As cidades brasileiras adquiriram, com a aprovação do Estatuto das Cidades, 

aprovado pelo Congresso Nacional depois de onze anos de tramitação, o maior 

reconhecimento para a promoção de políticas urbanas voltadas para garantia do pleno 

desenvolvimento das funções sociais da propriedade, da distribuição social dos serviços 

públicos e equipamentos urbanos por meio da gestão democrática. 

Nos anos 80, quando se vivia o clima de redemocratização do país, um amplo 

leque de entidades e movimentos sociais se mobilizou para elaborar uma agenda de 

reforma urbana para as cidades brasileiras, na perspectiva de garantir o direito à 

habitação e meios eficazes para planejar cidades mais justas e eficientes. Em 1987, este 

movimento gerou uma emenda de iniciativa popular para a Constituição, assinada por 

cerca de trezentos mil eleitores. A mais importante proposta da emenda da Reforma 

Urbana, como ficou conhecida, previa a criação de instrumentos para garantir a função 

social da propriedade urbana. 

No final do ano 2000, o Estatuto da Cidade foi aprovado na Comissão de 

Constituição e Justiça, adotando basicamente o substitutivo da Comissão de 

Desenvolvimento Urbano. No início do ano 2001 o projeto obteve a aprovação final na 

Câmara dos Deputados e retornou finalmente  para o Senado Federal  tendo sido 

aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais  e no dia 18 de junho teve a 

sua aprovação final no plenário do Senado também por unanimidade. O Senado Federal 

aprovou sem nenhuma alteração o substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados. 

O Estatuto da Cidade aprovado no Congresso Nacional contempla várias 

medidas, que possibilitam o desenvolvimento da política urbana, a aplicação de 

instrumentos de reforma urbana voltados a promover a inclusão social e territorial nas 

cidades brasileiras. Aspectos fundamentais estão previstos no Estatuto da Cidade e 
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devem ser mantidos para se ter uma legislação urbana de âmbito nacional que atenda as 

normas da Constituição Federal referente a política urbana. 

O Estatuto contém como matérias básicas as diretrizes gerais da política urbana. 

Os instrumentos jurídicos e urbanísticos para a execução da política urbana e os 

mecanismos para implementar a gestão democrática das cidades. Entre as diretrizes 

gerais previstas no artigo 2  do Estatuto da Cidade destacam-se as seguintes: 

 Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 

transporte e serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

 Gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 

de desenvolvimento urbano; 

 Ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos; o parcelamento do solo, a edificação ou o 

uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; a 

retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou 

não utilização; a deterioração das áreas urbanizadas; 

 Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 

urbanização; e a recuperação dos investimentos do Poder Público de que 

tenha resultado a valorização de imóveis urbanos 

 Regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de 

baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

As diretrizes gerais da política urbana previstas no Estatuto da Cidade, como 

normas gerais de direito urbanístico são direcionadas para a atuação da União, Estados 

e Municípios, sendo que em grande parte, por ser o Município o ente federativo com 

maior competência e responsabilidade em promover a política urbana, estas diretrizes 

passam a impor limites ao seu campo de atuação. Por serem normas que determinam 

condutas de forma genérica para todos os Municípios uma vez que as normas gerais são 

voltadas para todo o território nacional, os limites estabelecidos de maneira alguma 

significam uma lesão à autonomia local. 
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Coube aos Municípios aplicarem as diretrizes gerais, de acordo com as suas 

especificidades e realidade local, devendo para tanto constituir uma ordem legal urbana 

própria e específica tendo como instrumentos fundamentais a Lei Orgânica Municipal e o 

Plano Diretor. 

O Estatuto da Cidade define, portanto, quais são as ferramentas que o Poder 

Público, especialmente o Poder Público municipal deve utilizar para enfrentar os 

problemas de desigualdade social e territorial nas cidades, mediante a regulamentação: 

 Dos instrumentos do parágrafo 4º do art. 182 da Constituição Brasileira: 

Parcelamento e edificação compulsória de áreas e imóveis urbanos, IPTU - 

imposto sobre a propriedade urbana, desapropriação para fins de reforma 

urbana; 

 Dos instrumentos de regularização fundiária: usucapião especial de imóvel 

urbano; concessão de uso especial para fins de moradia, concessão do 

direito real de uso 

 Dos instrumentos urbanísticos: direito de superfície; direito de preempção; 

outorga onerosa do direito de construir; transferência do direito de construir; 

operações urbanas consorciadas; estudo de impacto de vizinhança; 

 Do Plano Diretor. 

 Da Gestão Democrática da Cidade 

Desse modo, o Estatuto da Cidade se constituiu num marco de um novo período 

das cidades brasileiras, rompendo a atual dinâmica de produção de exclusão social e 

caos urbano, contribuindo para mudar o quadro de desigualdade social e de exclusão da 

maioria da nossa população, bem como para a transformação de cidades mais justas, 

humanas e democráticas. 

 

2.6. Do Plano Diretor Municipal de Ponta Grossa 
 

O Plano Diretor Municipal de Ponta Grossa foi instituído pela Lei nº 8663 de 10 de 

outubro de 2006, em conformidade com o Estatuto da Cidade, adotando a garantia da 

função social da cidade com a instituição de instrumentos urbanísticos que promovam a 

inclusão social e a gestão democrática; como também a integração de ações públicas e 

privadas. 

A gestão democrática participativa é prevista a partir da criação do Conselho 

Municipal da Cidade e ainda de acordo com o artigo 7º, incisos: III que estabelece ―a 

participação da população nos processos de planejamento e gestão do município‖; e V 
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que garante ―o direito universal à cidade, ampliado à terra urbana, à moradia digna, ao 

saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao 

trabalho e ao lazer‖.  

A garantia do acesso a moradia no Plano Diretor, está expressa nos artigos: 6° 

inciso IX que estabelece ―a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda‖; 9º inciso III, ―incentivar e disciplinar através de ação publica e 

de normas especiais de urbanização, a oferta de lotes e unidades habitacionais para a 

população de baixa renda‖; e artigo 13 inciso VI, ―o acesso à moradia digna, com a 

adequada oferta de habitação para as faixas de renda baixa; inciso VII a regulamentação 

do parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a ampliar a oferta de habitação para 

a população de renda mais reduzida‖. 
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3. Programas habitacionais em âmbito nacional e 
estadual 

 

3.1. Dos programas habitacionais em âmbito nacional 
 

Os programas habitacionais em âmbito federal sob a gestão do Ministério das 

Cidades estão na sua maioria, vinculados ao Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social – FNHIS. 

A Lei nº 11.124/ 2005 instituiu o FNHIS, que a partir de 2006 centraliza os recursos 

orçamentários dos programas de Urbanização de Assentamentos Subnormais e de 

Habitação de Interesse Social, inseridos no SNHIS. 

O Fundo é composto por recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de 

Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, dotações, recursos de empréstimos externos e 

internos, contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e 

organismos de cooperação nacionais ou internacionais e receitas de operações 

realizadas com recursos do FNHIS. 

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

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

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

fundiária e urbanística de áreas de interesse social, ou a implantação de saneamento 

básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas de 

habitação de interesse social. Os programas vinculados ao FNHIS são: 

 Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários; 

 Ação Provisão Habitacional de Interesse Social; 

 Ação Provisão Habitacional de Interesse Social - Modalidade: Assistência 

Técnica; 

 Ação Apoio à elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social – 

PLHIS; 

 Ação de Apoio à Produção Social da Moradia. 

 

Quanto aos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a 

produção de unidades novas pode ser alcançada pelo crédito concedido ao beneficiário 

final, tanto de forma individual como organizados em grupos ou associações, ao setor 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/6253fc7fded5c9c5092d7b226fecf8a2
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/880eb51cf3121a2d7dc975945594afbf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/880eb51cf3121a2d7dc975945594afbf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/de8d13a6683acb0871ef54972eb6728d
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/de8d13a6683acb0871ef54972eb6728d
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/programas-e-acoes/resolveuid/a8467f0e63d1894a6073923f80b934e1
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produtivo que se disponha a construir para a parcela da população alvo do programa e, 

finalmente, por meio do sistema de arrendamento residencial. São os seguintes: 

 Carta de Crédito Individual: trata-se de um programa caracterizado pelo 

atendimento de balcão, cujos proponentes são avaliados segundo sua capacidade de 

endividamento e os contratos aprovados conforme a disponibilidade de recursos. As 

possibilidades de utilização da carta de crédito estão destinadas à: aquisição de imóvel 

novo; aquisição de imóvel usado; aquisição de lote urbanizado; construção de unidade 

habitacional em terreno próprio (que pode ser associada à aquisição de lote); conclusão, 

ampliação, reforma ou melhoria de unidade habitacional; aquisição de materiais de 

construção (cesta de materiais); as modalidades admitidas no programa englobam, 

portanto, três linhas de ação: aquisição de imóvel e lotes existentes no mercado 

imobiliário estimulando a circulação do estoque de moradias já construídas nas cidades; 

construção de unidades novas estimulando a edificação de unidades unifamiliares e em 

conseqüência, a ocupação de loteamentos já existentes nas cidades; aquisição de 

material de construção e intervenção na moradia (reformas, ampliação, etc) estimulando 

o auto-empreendimento da casa própria e incidindo na melhoria da habitabilidade de 

unidades residenciais. 

 Carta de Crédito Associativo, operada com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço. Este programa pode ser considerado um desdobramento 

do Programa Carta de Crédito Individual e, de certa maneira, responde aos mesmos 

princípios do programa anterior. Ele apresenta apenas duas modalidades de 

financiamento: Construção de Unidades Habitacionais e Execução de Lotes Urbanizados. 

O objetivo do programa é viabilizar financiamento de imóveis na planta ou em fase de 

construção destinando recursos para a construção de unidades habitacionais e a 

execução de lotes urbanizados, com a concessão de financiamentos a pessoas físicas, 

agrupadas em condomínio ou por sindicatos, cooperativas, associações; ou pessoas 

jurídicas voltadas à produção habitacional. O crédito estaria disponível ainda para 

Companhias de Habitação e órgãos assemelhados. Uma das principais características do 

programa é que os contratos de financiamento são efetuados diretamente com o 

beneficiário final, e assim, tanto as entidades organizadoras quanto as Companhias de 

Habitação, ainda que promotores, têm como principal função organizar os grupos, não se 

responsabilizando pelo retorno dos valores do empréstimo e, portanto, não se 

endividando junto ao agente financeiro. 

 Programa de Arrendamento Residencial, operado com recursos Fundo 

de Arrendamento Residencial, formado por um conjunto de recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço e vários fundos públicos não onerosos. O PAR foi criado 
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por meio da Medida Provisória nº 1823, de 29 de abril de 1999, a qual foi transformada 

na lei 10.188 em 12 de fevereiro de 2001, tendo por objetivo atender à demanda por 

habitações para população com renda familiar bruta na faixa de até seis salários 

mínimos, nas Regiões Metropolitanas e municípios com mais de 100 mil habitantes. Cabe 

à Caixa Econômica Federal – CEF, por definição legal, a operacionalização do Programa, 

que se lastreia nos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, criado 

exclusivamente para esta finalidade em 01 de Junho de 1999. Os recursos para a 

composição deste fundo têm diversas fontes podendo ser classificados em duas 

categorias: recursos onerosos, provenientes do FGTS e recursos não reembolsáveis, 

provenientes dos fundos públicos FAS, FINSOCIAL, PROTECH e FDS. Com o objetivo 

de reduzir os custos operacionais o programa adota uma forma de operação financeira 

diferenciada: ao invés de uma operação de compra e venda o contrato assume a forma 

de um arrendamento com possibilidade de compra ao final. Trata-se de uma operação de 

arrendamento mercantil, também conhecida como ―leasing‖, cujas características básicas 

são as seguintes: a empresa de leasing permanece proprietária do bem arrendado, pois é 

ela quem o compra para fins de arrendamento; o cliente (arrendatário) é o usuário do 

bem ao longo do prazo de duração do contrato cabendo-lhe exercer a posse do mesmo 

sem, contudo, ser seu proprietário; ao final do prazo contratual o cliente arrendatário 

poderá optar pela aquisição do bem arrendado, pagando um valor residual, se houver. A 

atuação do PAR, como vimos, dá-se nas Regiões Metropolitanas, capitais e municípios 

com mais de 100 mil habitantes. Seus empreendimentos deverão ser realizados em 

áreas consideradas prioritárias pelos Governos Estaduais, Municipais e do Distrito 

Federal. Para que os empreendimentos possam ser aprovados, estas áreas deverão 

apresentar: inserção na malha urbana sendo dotadas de infraestrutura básica (água, 

solução de esgotamento sanitário, energia elétrica, vias de acesso, transportes púbicos); 

facilidades de acesso a pólos geradores de emprego e renda; viabilidade de 

aproveitamento de terrenos púbicos (proximidade a linhas do metrô, de transporte 

ferroviário ou rodoviário); favorecimento à recuperação de áreas de risco ambiental. 

 Programa de Crédito Solidário, criado em 2003 por meio do Conselho 

Curador do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS está voltado para o atendimento de 

necessidades habitacionais de famílias de baixa renda que residem em condições 

subnormais, organizados em cooperativas ou associações com fins habitacionais. Esse 

Programa tem como objetivo viabilizar: o acesso a moradias dignas e regulares para 

famílias de baixa renda, que vivem em habitações subnormais; a permanência das 

famílias nas moradias, com ampliação dos mecanismos de proteção para manutenção do 

equilíbrio contratual ao longo do período de retorno, e com desenvolvimento de ações 
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voltadas para promoção de integração social e para melhoria da condição social e da 

renda familiar. Os destinatários dos créditos deste Programa correspondem às famílias 

com renda inferior ao equivalente a três salários mínimos. Admiti-se ainda para esse 

programa, até 20% do atendimento por projeto, as famílias com renda equivalente ao 

intervalo entre três e cinco salários mínimos, cuja moradia atual se enquadre em 

categoria que integre o estudo do déficit habitacional da Fundação João Pinheiro. Além 

destas devem ser incluídas como destinatários as cooperativas habitacionais que 

congreguem famílias que satisfaçam as condições acima. 

O Programa destinado à aquisição de imóveis usados é, na verdade, uma 

modalidade do Programa Carta de Crédito Individual e objetiva possibilitar por meio do 

financiamento à pessoa física o acesso a unidades habitacionais usadas, utilizando 

recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

O Programa destinado a apoiar a reforma, ampliação e conclusão de 

unidades habitacionais também está incorporado, como modalidades específicas da 

Carta de Crédito Individual (cesta de materiais e reforma, ampliação e conclusão). 

Destina-se a conceder financiamento à pessoa física, com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, objetivando a aquisição de material de construção para a 

reforma de unidades habitacionais. 

Na medida em que estes dois últimos programas são modalidades da Carta de 

Crédito Individual, eles podem ser analisados em conjunto com este programa, embora 

seus fins e impacto sobre as necessidades habitacionais serem muito diferentes. 

O Programa de melhoria da qualidade da moradia é buscado por intermédio 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produção do Habitat e objetiva o aprimoramento 

de técnicas e materiais de construção para aumentar a qualidade e diminuir os custos de 

produção. Destina-se a parcerias com órgãos do setor público e privado que promovam 

estudos e aplicações práticas. O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do 

Habitat – PBQP-H originou-se do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade na 

Construção Habitacional, instituído em 1998, pela Portaria nº. 134. O PBQP-H é uma 

evolução do PBQBCH, uma vez que ele passa a tratar, além das questões de habitação, 

as questões relacionadas ao saneamento e a infraestrutura urbana. O PBQP-H tem como 

interesse fortalecer a parceria público-privado no setor da Construção Civil, por meio de 

ações empreendidas por ambos os parceiros – governo e iniciativa privada -, em busca 

da qualidade e produtividade, traduzidas na elevação da conformidade técnica de 

materiais e de componentes, e na melhoria dos sistemas de gestão de qualidade das 

empresas de serviços e obras. O objetivo geral do PBQP-H é elevar os patamares da 

qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de 
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mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o 

acesso à moradia para a população de menor renda. 

Além dos programas citados, existem outros no âmbito do Ministério das Cidades 

que atuam nas condições de moradia das populações carentes e estão relacionados às 

intervenções de saneamento ambiental, em particular, no abastecimento, na distribuição, 

no tratamento de água além de instalações hidráulicas sanitárias. Entre eles estão: a 

modalidade do Pró-saneamento – Pro-sanear – financiado com recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço. 

 Programa Minha Casa Minha Vida Mais recentemente, foi criado o 

Programa Minha Casa Minha Vida pelo governo federal, que tem por objetivos: aumento 

do acesso das famílias de baixa renda à casa própria; geração de emprego e renda por 

meio do aumento do investimento na construção civil; distribuição de renda e inclusão 

social; redução em 14% do déficit habitacional do País. 

A meta proposta pelo programa é dar acesso a um milhão de moradias para 

famílias com renda até 10 salários mínimos, priorizando: 

Famílias com renda até 3 salários mínimos – subsídio integral com o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, com isenção do seguro. 

Famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos – aumento do subsídio parcial em 

financiamentos com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor. 

Famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos – estímulo à compra com redução 

dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor 

Os recursos são subsidiados pela União e do FGTS, COFINS, IRPJ e CSLL, 

sendo que a distribuição por Unidades da Federação é feita respeitando a composição do 

déficit habitacional. O número previsto de unidades a serem construídas por faixa de 

renda familiar é:  

 0 a 3 SM - 400 mil unidades; 

 3 a 4 SM - 200 mil unidades; 

 4 a 5 SM - 100 mil unidades; 

 5 a 6 SM - 100 mil unidades; e, 

 6 a 10 SM - 200 mil unidades. 

 

 



 
 

       21 

 

C) Regularização Fundiária 

A Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009, é um novo marco normativo que auxilia 

os municípios a resolver os problemas socioambientais resultantes das ocupações 

irregulares. Segundo essa norma, regularização fundiária consiste no ―conjunto de 

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 

assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito 

social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e 

o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado‖. 

A referida lei define que a regularização fundiária pode ser de duas espécies: 

I. De interesse social: regularização de assentamentos irregulares ocupados, 

predominantemente, por população de baixa renda, nos casos: 

a) em que tenham sido preenchidos os requisitos para usucapião ou 

Concessão de uso especial para fins de moradia; 

b) de imóveis situados em ZEIS; ou 

c) de áreas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

declaradas de interesse para implantação de projetos de regularização fundiária de 

interesse social; 

Fica definido que o Município poderá admitir a regularização fundiária de interesse 

social em Áreas de Preservação Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e 

inseridas em área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta 

intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à situação de 

ocupação irregular anterior. 

A mesma lei define ―área urbana consolidada: parcela da área urbana com 

densidade demográfica superior a 50 (cinqüenta) habitantes por hectare e malha viária 

implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 

infraestruturar urbana implantados: 

a) drenagem de águas pluviais urbanas; 

b) esgotamento sanitário; 

c) abastecimento de água potável; 

d) distribuição de energia elétrica; ou 

e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos.‖ 

Ainda com referência à regularização fundiária de interesse social, caberá ao 

poder público, diretamente ou por meio de seus concessionários ou permissionários de 

serviços públicos, a implantação do sistema viário e da infraestrutura básica, previstos no 
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§ 6º do art. 2º da Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, ainda que promovida pelos 

próprios beneficiários, cooperativas habitacionais, fundações e outras organizações 

legitimadas. 

A realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de equipamentos 

comunitários pelo poder público, bem como sua manutenção, pode ser realizada mesmo 

antes de concluída a regularização jurídica das situações dominiais dos imóveis. 

II. De interesse específico: regularização fundiária na qual não está 

caracterizado o interesse social. 

Esse outro instrumento de regularização fundiária, instituído pela Lei n° 11.977/09, 

é igualmente importante, uma vez que destinan-se a incentivar a regularização de 

loteamentos irregulares. Nesse caso há maior rigor quanto aos institutos aplicáveis e às 

exigências da legislação urbanística e ambiental. 

O organismo licenciador definirá, nas licenças, as responsabilidades quanto à 

implantação: 

I – do sistema viário; 

II – da infraestrutura básica; 

III – dos equipamentos definidos no projeto de regularização e 

IV – das medidas de mitigação e de compensação urbanística e ambiental 

eventualmente exigidas (mediante termo de compromisso firmado com a autoridade). 

A critério da autoridade licenciadora, essas responsabilidades poderão ser 

compartilhadas com os beneficiários da regularização, com base em pelo menos dois 

aspectos: 

I – os investimentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados 

pelos moradores; e, 

II – o poder aquisitivo da população a ser beneficiada. 

No art. 71, parágrafos 1º e 2º fica estabelecido que ―As glebas parceladas para 

fins urbanos anteriormente a 19 de dezembro de 1979 que não possuírem registro 

poderão ter sua situação jurídica regularizada, com o registro do parcelamento, desde 

que o parcelamento esteja implantado e integrado à cidade‖. Essa observação está 

ressaltada, porque se observa em muitos municípios a existência de loteamentos 

anteriores à lei nº 6766/79, que apesar de registrados, não foram implantados. Para 

esses, a lei não apresenta nenhuma indicação de solução. 

Abaixo está apresentado um fluxograma dos procedimentos necessários para a 

regularização fundiária de interesse social: 
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Figura 1 - FLUXOGRAMA DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL 

 

 

Fonte: http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/regularizacao_fundiaria.pdf acessado em 20/09/2010. 

 

 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. O Programa foi criado 

com vistas ao desenvolvimento econômico e social e tem uma interface muito grande 

com os programas habitacionais, uma vez que cria linhas de financiamento específicas 

para habitação de interesse social. Está dividido em três eixos de infraestrutura: logística 

(rodoviária, ferroviária, portuária, hidroviária e aeroportuária); energética (geração e 

transmissão de energia elétrica, petróleo, gás natural e energias renováveis) e, social e 

urbana (Luz para Todos, saneamento, habitação, metrôs, recursos hídricos). 

Segundo informações disponibilizadas no site do Ministério das Cidades, foram 

eleitas para atendimento 12 Regiões Metropolitanas, as capitais e os municípios com 

mais de 150 mil habitantes. As diretrizes gerais para seleção dos projetos do PAC para 

urbanização de favelas foram:- projetos de grande porte com impacto na articulação e 

integração do território; - recuperação ambiental; - eliminação de gargalos da 

infraestrutura logística (ocupações em áreas de aeroportos, portos e ferrovias); - 

prevenção/mitigação do impacto de grandes instalações de infraestrutura nacional; - 

complementação de obras já iniciadas. 

No que se refere à Ponta Grossa, a Caixa Econômica Federal está liberando 

aproximadamente R$ 13 milhões para investimento em saneamento básico, seguindo o 

http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/regularizacao_fundiaria.pdf
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roteiro estabelecido pelo governo federal, e que contempla os maiores municípios com 

investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. Outros projetos que foram 

submetidos ao governo federal para eventual inclusão no PAC, são de iniciativas 

exclusivas da administração municipal, através da Companhia de Habitação de Ponta 

Grossa, a Prolar, como empreendimentos feitos em parceria com a Companhia de 

Habitação do Paraná, a Cohapar. 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinou recursos também 

para o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania (Pronasci), que em Ponta 

Grossa terá três focos: faixa etária, onde serão trabalhados jovens de 15 a 24 anos; faixa 

social, jovens em situação de risco; e faixa territorial, locais onde os trabalhos deverão 

ser realizados. Das ações básicas propostas pelo Pronasci, quatro serão desenvolvidas 

em Ponta Grossa. 

A primeira delas, e que Ponta Grossa já implementou, é a criação do Gabinete 

Gestor Integrado Municipal (GGMI). Fazem parte do GGIM representantes do governo 

municipal, Polícia Civil, Militar e Federal e Corpo de Bombeiros. A segunda ação é a 

criação do policiamento comunitário nos Territórios da Paz, locais onde serão realizadas 

as ações do Pronasci. A terceira ação é o projeto Mulheres da Paz, que capacita 

lideranças femininas para atuarem em suas comunidades no resgate de jovens em 

situação infracional ou criminal e encaminhá-los aos programas sociais e educacionais do 

Pronasci. A quarta ação a ser trabalhada é o Projeto de Proteção dos Jovens em 

Território Vulnerável (Protejo). O foco deste programa será a formação da cidadania de 

jovens e adolescentes expostos à violência doméstica ou urbana ou que vivam nas ruas, 

através de atividades culturais, esportivas e educacionais.  

Ainda em relação ao PAC, Ponta Grossa está recebendo do governo federal, 

investimentos para implantação de três acessos, que serão construídos ao longo da 

BR 376: Distrito Industrial – km 504 da BR 376, em frente à entrada do Distrito 

Industrial; Contorno Leste (Kaiser/Tetra) – km 500 da BR 376, na interseção com o 

Contorno Leste, quase em frente à Tetra Pak e próximo à fábrica da FEMSA (ex-

Kaiser) 3. Santa Terezinha – km 504 da BR 376, junto ao viaduto do núcleo Santa 

Terezinha. 

 

 

3.2. Dos programas habitacionais em âmbito estadual 
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A COHAPAR (Companhia de Habitação do Paraná) iniciou o Plano Estadual de 

Habitação de Interesse Social, que vai mapear as necessidades habitacionais de todos 

os municípios do Estado. O Plano Estadual de Habitação de Interesse Social é um pré-

requisito para que os Estados de todo o País possam aderir ao Sistema Nacional de 

Habitação dentro da metodologia exigida pela lei federal e deve estar concluído até o final 

de 2010. O Sistema Nacional de Habitação busca articular as três esferas de governo, 

através de repasses de recursos e ações integradas.  

Os programas existentes na Cohapar prevêem essa articulação entre as 

prefeituras e a companhia, sendo que a prefeitura interessada apresenta uma área na 

Cohapar, que faz estudos sobre a viabilidade jurídica, de engenharia e de demanda. Se 

aprovado, inicia-se projeto arquitetônico e a doação de áreas à Cohapar. 

O projeto desenvolvido é entregue às diretorias de projeto, de administração 

financeira e de obras. Depois disso, o projeto segue para a aprovação da prefeitura, do 

escritório regional, da Sanepar, da Copel e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP. Com a 

aprovação de todos os órgãos, é encaminhado para a análise da Caixa. Após a 

aprovação da Caixa, é decidir se a modalidade de financiamento será hipoteca ou 

caução. Se for na modalidade caução, a Cohapar solicita contrapartida ao Governo do 

Estado, que precisa liberar os recursos e autorizar o projeto. 

A prefeitura deve também providenciar a aprovação dos projetos e executar os 

serviços de infraestrutura: abertura de ruas, ensaibramento e/ou cascalhamento, 

demarcação dos lotes, rede de água e energia elétrica, iluminação pública, rede de 

esgoto e de drenagem.  

Outras contrapartidas municipais são a concessão de isenção de taxas e impostos 

municipais, incluindo Alvará e Habite-se e orientação e auxílio aos beneficiários na 

providência dos documentos pessoais necessários para a formalização dos contratos, 

além de destinar um técnico social para, em conjunto com a Cohapar, dar atendimento à 

população envolvida.  

A prefeitura deve também desenvolver atividades comunitárias junto aos futuros 

moradores, auxiliar na inserção das famílias no mercado de trabalho e garantir a 

segurança dos materiais e do empreendimento no período de obra. 

No que se refere ao preço de construção, as tabelas abaixo, elaboradas pela 

Cohapar, apresentam a comparação entre os valores obtidos pela Cohapar e pelo 

mercado, mostrando, uma diferença bastante grande em favor da Cohapar. 
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Quadro 1 – Comparativo entre o valor do m² de construção da Cohapar e do mercado, 2010. 

Casa da Família 40,80m
2
 - Modalidade: FGTS/Caução  

 Valor Total  Valor/m
2
  

Cohapar  R$ 21.207,84  R$ 519,80  

Mercado  R$ 37.104,74  R$ 909,43  

Preço Cohapar: Considerados os materiais e mão-de-obra 

Preço Mercado: De acordo com CUB/Julho 2010 

CUB - Custo Unitário Básico da Construção - Sinduscon/PR  

Casa da Família 63,70m
2
 - Modalidade: FGTS/Hipoteca  

 Valor Total  Valor/m
2
  

Cohapar  R$ 36.436,40  R$ 572,00  

Mercado  R$ 57.930,69  R$ 909,43  

Preço Cohapar: Considerados os materiais e mão-de-obra 

Preço Mercado: De acordo com CUB/Julho 2010 

CUB - Custo Unitário Básico da Construção - Sinduscon/PR  

Fonte: Cohapar, 2010. 

 
 

Com a assinatura do termo de adesão ao programa Minha Casa Minha Vida pelo 

Governo do Paraná, a Cohapar passou a ser um agente organizador do processo em 

todo o Estado. A Cohapar possui 9.120 casas em construção em 154 cidades com até 50 

mil habitantes, além de três mil unidades na Região Metropolitana de Curitiba. O 

programa ―Minha Casa, Minha Vida‖ prevê a construção de 44.172 casas em todo o 

Paraná para famílias com renda de até três salários. Os recursos previstos pelo governo 

federal para o Estado são de R$ 1,76 bilhão. O programa beneficia moradores de cidades 

com mais de 100 mil habitantes, capitais e municípios de regiões metropolitanas. 

Em Ponta Grossa, a Cohapar realiza em parceria com o município, o conjunto 

Santa Clara, localizado próximo a outros núcleos residenciais que conta com 370 

unidades destinadas a famílias com renda entre dois a cinco salários mínimos. 



 
 

       27 

 
 

Figura 2 – FOTOS DAS OBRAS DE HIS EM PONTA GROSSA, COHAPAR, 2010. 

 

Fonte: COHAPAR/2010 

 

3.3. Dos programas habitacionais em âmbito local 
 

As ações da Companhia da Habitação visam à criação e aplicação de políticas 

habitacionais a famílias carentes de baixa renda, para a melhoria da qualidade de vida 

por meio de moradia, seguindo os princípios estabelecidos em lei, para criar as condições 

financeiras e administrativas para tanto. 

De acordo com a Companhia de Habitação de Ponta Grossa, os projetos que se 

encontram em desenvolvimento são: 

 PAR – Programa de Arrendamento Residencial 

O ―Programa de Arrendamento Residencial‖ é financiado com recursos do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e introduz um novo conceito de acesso à 

moradia. Trata-se do arrendamento, no qual a família atendida paga uma taxa de 

ocupação de imóvel por um prazo determinado – 15 anos – e, após este período, se 
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torna proprietário. A principal vantagem é o valor da taxa, cerca de 30% inferior ao custo 

de um aluguel ou de uma prestação de um financiamento convencional. 

O ―PAR Social‖ é uma nova modalidade do PAR, dirigida a famílias com renda 

mais baixa – quatro salários mínimos mensais. Mantém o conceito de arrendamento 

como forma de acesso ao imóvel e as mesmas normas de funcionamento. A diferença 

está no padrão de acabamento das unidades, mais simples. O valor da taxa de 

arrendamento é menor, em função da redução no custo final dos imóveis.  

O programa é financiado pelo Fundo de Arrendamento Residencial – FAR e 

executado pela Caixa Econômica Federal - CEF, que recebe as solicitações e libera os 

recursos a serem aplicados em cada município. A Secretaria de Habitação da prefeitura 

fornece para a CEF a lista com o nome dos beneficiários e as áreas a serem trabalhadas. 

 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 

O PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, conforme explicado 

anteriormente, é um programa do governo federal que objetiva investimento em 

infraestrutura que, aliado a medidas econômicas, visa estimular os setores produtivos e, 

ao mesmo tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do país. Tem como 

objetivos a aceleração do crescimento econômico; o aumento do emprego e a melhoria 

das condições de vida da população. Os agentes envolvidos são o ministério das cidades 

(gestor), a Caixa Econômica Federal (operador), o município – secretarias (proponente) e 

os beneficiários.  

 Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV 

O Programa Minha Casa, Minha Vida foi desenvolvido pelo governo federal e 

objetiva viabilizar a construção de um milhão de moradias para famílias com renda de até 

dez salários mínimos, em parceria com estados, municípios e iniciativa privada. Os 

recursos serão oriundos do governo federal e do FGTS e geridos pela CAIXA. O 

município de Ponta Grossa já possui a indicação de áreas prioritárias para contemplar o 

programa. 

 Papel Legal 

Este programa visa atender as necessidades de lotes urbanizados e moradias 

populares, manter e fomentar as seguintes ações: levantamento cadastral de famílias 

com caracterização socioeconômicas; aquisição de terrenos para implantação de 

loteamentos, através de parcerias e convênios com instituições do setor privado; 

legalização de áreas ocupadas; financiamento de material para construção e reforma, 

valorizando o imóvel já existente; projetos sociais; assistência às famílias beneficiadas; 

desenvolvimento de projetos e execução das obras de infraestrutura dos loteamentos; 

fornecimento de projetos, com assistência técnica, para a construção de moradia 
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econômica, como obra individual legalizada; parceria com a Organização dos Advogados 

do Brasil para a legalização de áreas particulares exploradas de forma irregular. 

O projeto Papel Legal, desenvolvido pelo Departamento de Patrimônio da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa foi criado em 2006 para atender pessoas que 

moram em terrenos públicos ou particulares de forma irregular. O projeto atendeu em sua 

primeira fase 128 famílias de oito localidades de Ponta Grossa. Dessas, 30 foram 

relocadas por estarem em áreas de risco ou protegidas por lei ambiental. O projeto entrou 

na sua segunda fase com as verificações de terrenos em outras 20 localidades do 

município.  

As famílias que participaram da primeira fase do Papel Legal foram identificadas 

logo depois da aprovação do decreto, em maio de 2006, e somente em outubro de 2007 

é que elas puderam receber a documentação. depois que os terrenos irregulares são 

identificados é feito o levantamento topográfico do local e em seguida segue o trabalho 

burocrático que depende de outros órgãos públicos não ligados à prefeitura. Somente 

depois disso é que o titulo pode ser entregue à família. Caso o morador esteja em área 

pública em terrenos até 250 m², com a comprovação de moradia há cinco anos (até junho 

de 2006) e sem outro imóvel em seu nome, obterá a documentação definitiva sem custos. 

O terreno, no entanto, não pode ser revendido. Em muitos terrenos selecionados a 

prefeitura não pode agir. É o que acontece em áreas que estão em faixas de preservação 

ambiental. Outra situação que a prefeitura não pode intervir é em terrenos situados 

embaixo de redes de alta tensão. Para atender às famílias que estão nessas situações, é 

oferecida a relocação pela Prolar. (http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/5446 - 

acessado em 28/09/2010). 

 Casa Segura 

A Prefeitura de Ponta Grossa iniciou o projeto Casa Segura, que tem como 

objetivo diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações de riscos naturais em áreas 

próximas a arroios. Num primeiro momento, será feito um inventário em todas as áreas 

públicas do município, começando pela Vila Raquel, Jardim Araguaia e Conjunto Verona. 

Equipes do Departamento de Patrimônio e Defesa Civil, ligado à Secretaria Municipal de 

Administração e Negócios Jurídicos do município percorrerão todos os loteamentos para 

fazer um levantamento da situação dos lotes urbanos. 

Num segundo momento, será feito um levantamento do número de famílias que 

vivem à beira de arroios em Ponta Grossa, que totalizam uma extensão de cerca de 150 

quilômetros. Essas famílias serão relocadas para outras regiões seguras. As famílias que 

serão retiradas serão encaminhadas para programas de habitação do município e os 

http://www.pontagrossa.pr.gov.br/node/5446


 
 

       30 

adultos inseridos em programas de qualificação profissional e geração de renda. Todas 

receberão um assessoramento para a inscrição em programas sociais federais. 

A partir da retirada das famílias das áreas de risco, a Defesa Civil inicia os 

trabalhos de recuperação dos arroios, como desassoreamento, limpeza, plantio de 

árvores, monitoramento de plantas, cercamento, entre outras ações. Depois de todo o 

trabalho ambiental realizado, os locais serão monitorados para que não haja novas 

invasões que comprometem a vida das famílias e o meio ambiente. 

Na Semana Nacional de Redução de Desastres, a prefeitura iniciou um piloto 

do programa Casa Segura com a plantio de árvores nas margens do arroio Gertrudes, 

na rua Melvin Jones. Durante cerca de cinco meses, as equipes trabalharam na área 

para retirar as famílias que estavam em situação de risco. Elas foram remanejadas 

para um local seguro, no mesmo bairro. As casas, de 28 metros quadrados, foram 

entregues pela Prefeitura de Ponta Grossa. 

Depois de desocupada, a área foi recuperada, com a retirada de lixo e plantio 

de grama. As primeiras árvores foram plantadas por moradores da comunidade e 

crianças. O local receberá 100 mudas entre paineiras, cedro rosa, aroeira salsa, 

branquilo e aroeira rosa. As árvores foram selecionadas por técnicos do Viveiro 

Municipal, ligado à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, de acordo 

com o local a ser plantadas.  

 FNHIS 

Ponta Grossa teve três propostas de conjuntos habitacionais pré-aprovados no 

PAC 2 pelo Ministério das Cidades dentro do programa federal de urbanização, 

regularização e integração de assentamentos precários, financiados pelo Fundo Nacional 

de Habitação de Interesse Social (FNHIS). Os projetos foram enviados pela Companhia 

de Habitação de Ponta Grossa (Prolar) no início deste mês e a previsão é de que a 

aprovação final seja dada em novembro. As propostas contemplam mais de 600 casas, 

distribuídas entre os Conjuntos Habitacionais Jardim Panamá 1, Jardim Panamá 2 e 

Jardim Boreal 2. Serão relocados para estes conjuntos habitacionais moradores das 

áreas de risco, que moram nos arredores da Vila Francelina, do Parque Tarobá e do 

Jardim Los Angeles.  

Em Ponta Grossa, o FNHIS além de beneficiar melhoria das condições de vida 

para as pessoas que estão em situação de risco, prevê a preservação e recuperação dos 

arroios da Vila Vilela e da Vila Coronel Cláudio e a urbanização dessas áreas. Devido ao 

limite do financiamento, a Prolar realizou estudos para definir quais regiões mais críticas 

no município, e o levantamento apontou como prioritárias duas regiões, uma na Vila 

Coronel Cláudio e outra na Vila Vilela. 
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Nestas áreas moram 336 famílias que estão a menos de 30 metros do arroio e 

ocupam irregularmente terreno público. Foram aprovados dois conjuntos habitacionais 

pelo Ministério das Cidades – Parque das Andorinhas e Parque dos Sabiás, para atender 

a demanda dessas famílias.  

No Parque dos Sabiás, que fica ao lado do Parque dos Pinheiros, foram iniciadas 

as construções das 168 casas, para onde serão encaminhadas as famílias que 

atualmente moram na região da Vila Coronel Cláudio, que vivem às margens do arroio 

Pilão de Pedra. No Parque das Andorinhas, localizado no Núcleo Pitangui, serão 

construídas outras 168 casas, para as quais serão relocados os moradores da Vila Vilela.  
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4. Diagnóstico Habitacional 
 

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

desenvolvida pela Fundação João Pinheiro (FJP), adotada pelo Ministério das Cidades 

como referencial básico para o diagnóstico nacional.  

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

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

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

daquelas cuja solução passa por melhorias nas unidades (como reforma e ampliação) ou 

melhorias no entorno (como problemas de infraestrutura).  

Primeiramente, partiu-se da caracterização dos domicílios de Ponta Grossa, 

conforme o Censo Demográfico de 2000 – IBGE. Para que as informações não ficassem 

tão desatualizadas, considerou-se a taxa de crescimento entre 2000 e 2007 projetada 

pelo IBGE e estimou-se a projeção para 2009 e 2019 (horizonte aproximado do plano). 

Esse índice encontrado foi utilizado para atualização de todos os dados da metodologia 

da FJP para o cálculo do déficit habitacional. Mesmo sabendo-se da margem de erro 

existente, uma vez que foi considerada uma projeção tendencial e linear do crescimento 

da população e a manutenção da mesma proporção entre as diversas caracterizações 

definidas pelo IBGE, optou-se por essa metodologia que ao menos agrega valores mais 

próximos da realidade quase dez anos depois da realização do censo demográfico. 

Foram identificados 76.226 domicílios particulares permanentes no Censo 

Demográfico de 2.000, sendo 74.422 urbanos. O número de domicílios vagos 

corresponde a 7.908, sendo 7.564 urbanos. De acordo com as projeções de demanda 

futura por habitação, fornecidas pelo Ministério das Cidades, em 2010 o município estará 

com 99.086 domicílios; em 2013 o município estará com 104.788 domicílios; em 2017 o 

município estará com 112.659 domicílios; e, em 2021, o município estará com 122.117 

domicílios. 

 

Quadro 2. DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E DOMICÍLIOS VAGOS – PONTA 
GROSSA – 2000. 

ANO 

DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES (1) 

DOMICÍLIOS VAGOS 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

2000 76.226 74.422 1.804 7.908 7.564 344 
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FONTE: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas 

 

4.1. Déficit Habitacional ou Déficit Quantitativo 
 

O Déficit Habitacional ou Déficit quantitativo refere-se à quantificação de 

necessidade de reposição de unidades habitacionais precárias e o atendimento às 

famílias que não dispõem de moradia em condições adequadas. Pelos dados de 2000, 

em Ponta Grossa esse déficit corresponde a 5.901 unidades, sendo 5.852 unidades 

(95%) na área urbana. O Censo Demográfico de 2000 identificou 626 domicílios rústicos, 

todos na área urbana, e 106 domicílios improvisados em Ponta Grossa, sendo 

aproximadamente 96 na área urbana. As ―famílias conviventes‖ somaram 4.952, sendo 

que apenas 39 estão situadas na área rural. Os chamados ―cômodos alugados ou 

cedidos‖ totalizaram 217 cômodos, todos na área urbana do município. Quanto ao ―ônus 

excessivo com aluguel‖, no ano 2000, foram contados 2.657 domicílios alugados por 

pessoas com renda até 3 salários mínimos, com projeção para 2021 de 4.256 domicílios, 

caso a questão não seja resolvida nos próximos anos. 

 

 

Quadro 3 – DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO – PONTA GROSSA – 2000/2021 

 2000 2010 2013 

Déficit Habitacional 
Básico 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Absoluto 5.901 5.852 49 7.671 7.607 64 8.112 8.045 67 

Déficit habitacional 
básico (1) (2) - % 

do total dos 
domicílios 

7,74 7,86 2,72 7,74 7,86 2,72 7,74 7,86 2,72 

Domicílios 
improvisados 

106 96 10 138 125 13 146 132 14 

Domicílios Rústicos 626 626 0 814 814 0 861 861 0 

Famílias 
conviventes – 

coabitação familiar 
4.952 4.913 39 6.437 6.386 51 6.808 6.754 54 

Cômodos 217 217 0 282 282 0 298 298 0 

Famílias com renda 
até 3S.M. 

residentes em 
domicílios alugados 

2.657 S.I. S.I. 3.453 S.I. S.I. 3.653 S.I. S.I. 
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(cont) Quadro 3 - DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO – PONTA GROSSA – 2000/2021 

 2017 2021 

Déficit Habitacional 
Básico 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Absoluto 8.721 8.649 72 9.454 9.375 78 

Déficit habitacional 
básico (1) (2) - % 

do total dos 
domicílios 

7,74 7,86 2,72 7,74 7,86 2,72 

Domicílios 
improvisados 

157 142 15 170 154 16 

Domicílios Rústicos 925 925 0 1.003 1.003 0 

Famílias 
conviventes – 

coabitação familiar 
7.319 7.261 58 7.933 7.871 62 

Cômodos 321 321 0 348 348 0 

Famílias com renda 
até 3 S.M. 

residentes em 
domicílios alugados 

3.927 S.I. S.I. 4.256 S.I. S.I. 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 
Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. Os 
domicílios alugados não estão somados porque se sobrepõem aos demais itens. 

 

Foi realizado um comparativo entre os dados da Fundação João Pinheiro com os 

do CADÚNICO, cadastro sócio-econômico de famílias de baixa renda gerido pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), que objetiva subsidiar os programas sociais 

desenvolvidos pelas três esferas governamentais. Os dados do CADÚNICO referem-se 

ao número total de habitantes, sendo necessária a conversão para a mesma unidade de 

medida adotada pelam FJP (domicílios). Para isto, foi utilizado o número de habitantes 

por domicílio em Ponta Grossa, que segundo o IBGE, corresponde a 3,59 hab./domicílio. 

Essa comparação permite verificar que, o CADÚNICO apresenta um total de 

4.322 domicílios cedidos/alugados, enquanto a projeção para 2010 da FJP apresenta um 

total de 3.453 domicílios alugados na faixa de renda familiar até 3 salários mínimos. 

Quanto à população inscrita no CADÚNICO, vale ressaltar o total de 11.903 

domicílios que de alguma maneira estão incluídos em um contexto de baixo 



 
 

       35 

desenvolvimento social. Ainda, destaca-se que 97% da população cadastrada reside 

dentro do perímetro urbano, e que 82,81% possui moradia própria.  

 

Quadro 4 – CADÚNICO DE PONTA GROSSA SEGUNDO PROPRIEDADE DE DOMICÍLIO, 
AGOSTO/2009 

 

Própria Financiada Cedida Alugada Total 

Domicílios Hab.¹ Dom.² Hab.¹ Dom.² Hab.¹ Dom.² Hab.¹ Dom.² 

Urbano 34.228 9.534 1.364 380 8.907 2.481 5.770 1.607 11.521 

Rural 1.161 323 94 26 724 202 113 31 381 

Total 35.389 9.858 1.458 406 9.631 2.683 5.883 1.639 11.903 

¹ Número de Pessoas no Cadastro  ² Número estimado de domicílios  

Fonte: CADÚNICO/PMPG, 2009.  

 

4.2. Inadequação Habitacional e Déficit Habitacional Qualitativo 
 

Além do déficit quantitativo, é necessário também analisar as características dos 

domicílios que representam este déficit. Para isso, são analisados determinados critérios, 

como a inadequação habitacional, a densidade, a infraestrutura e outros.  

A ―inadequação habitacional‖ é composta das seguintes situações: ―adensamento 

excessivo‖, ―inadequação fundiária urbana‖, ―carência de serviços de infraestrutura‖ e 

―inexistência de unidade sanitária domiciliar interna‖. 

Para efeito do PLHIS, considerou-se o déficit quantitativo para as faixas de renda 

mensal familiar até 5 salários mínimos. 

A projeção do ―adensamento excessivo‖ para 2010 representa 4.574 domicílios. O 

adensamento urbano excessivo é encontrado nas faixas de renda selecionadas, sendo 

que 66% encontram-se na faixa de renda mensal familiar até 3 salários mínimos. 

Em Ponta Grossa, segundo a metodologia da FJP e as informações do Censo 

Demográfico de 2000 do IBGE, 10,11% dos domicílios urbanos encontram-se na situação 

de inadequação fundiária, correspondendo a 6.390 unidades em números absolutos nas 

faixas de renda entre 0 e 5 salários mínimos. Ainda segundo essas informações, o maior 

percentual da inadequação fundiária ocorre na faixa de renda mensal familiar até 3 

salários mínimos, correspondendo a 5.038 domicílios. No entanto, a PROLAR em 

conjunto com a RZS Consultoria realizou nos meses de maio a julho de 2010, o 

levantamento das ocupações irregulares que apresentou o total de 8.769 famílias em 
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áreas subnormais, das quais, 6.631 em áreas de preservação permanente (APP). 

Considerando que esse levantamento foi feito em campo, com contagem de unidades, e 

que apresenta um número superior à projeção baseada no Censo de 2000, adotou-se o 

seu valor para 2010 e foi projetado o crescimento das ocupações para 2013, 2017 e 2021 

a partir dele. 

Na faixa de renda até 5 salários mínimos em 2010, a chamada ―carência de 

serviços de infraestrutura básica‖ atinge aproximadamente 22.860 domicílios urbanos 

com carência de algum destes serviços. A ―Inexistência de unidade sanitária domiciliar 

interna‖ corresponde a 7.572 domicílios. 

 

Quadro 5 - DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO PARA AS FAIXAS DE RENDA ENTRE 0 E 5 
SM, PONTA GROSSA 

 2000 2010 2013 2017 2021 

Inadequação fundiária urbana 6.390 8.769 9.274 9.971 10.808 

Adensamento urbano excessivo 3.994 5.192 5.491 5.903 6.399 

Domicílios urbanos sem banheiro 5.825 7.572 8.007 8.609 9.332 

Carência de infraestrutura urbana 17.587 22.860 24.175 25.991 28.173 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 
Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

 

4.3. Demanda Futura por habitação em Ponta Grossa 
 

A demanda demográfica corresponde a uma quantidade de moradias que deve 

ser acrescida ao estoque para acomodar o crescimento populacional projetado. O quadro 

5 apresenta as projeções referentes ao período de 2010 até 2021 para Ponta Grossa e 

discrimina essa demanda por faixas de renda. Considerando os objetivos do PLHIS, 

foram utilizadas para cálculo as demandas referentes às faixas de renda entre 0 e 3 

salários mínimos e maiores que 3 até 5 salários mínimos. 
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Quadro 6. PROJEÇÃO DA DEMANDA DE DOMICÍLIOS, PONTA GROSSA, 2010-2021 

MUNICÍPIO 2010 2011 2012 2013 2017 2021 

Domicilio total 99.086 101.084 102.955 104.788 112.659 122.117 

Demanda acumulada 2.222 4.219 6.090 7.923 15.794 25.252 

Demanda acumulada na faixa de 
renda entre 0 e 5 S.M. 

1.311 2.490 3.595 4.677 9.322 14.904 

Demanda de 0-3 SM (37,86%) 841 1.597 2.306 3.000 5.980 9.561 

Demanda 3-5 SM (21,16%) 470 893 1.289 1.677 3.342 5.343 

Demanda de 5-10 SM (22,83%) 507 963 1.390 1.809 3.606 5.765 

Fonte: OLIVEIRA E. L.; GIVISIEZ, G. H. N. e RIOS-NETO, E. L. G. Demanda futura por moradias no Brasil 
2008-2023: uma abordagem demográfica. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. 

 

 

4.4. Ocupações subnormais  

Quanto às ocupações subnormais, buscou-se classificá-las segundo a sua 

característica. Para isso, foi adotada a metodologia de valoração direta, visando obter 

uma análise particularizada de cada uma delas, classificando segundo as seguintes 

variáveis: aspectos de infraestrutura, condições ambientais, condições da moradia e 

condições sócio-espaciais. (Ver Mapa n° 16 – Ocupações Irregulares) 

Para cada uma das variáveis foram atribuídos valores de acordo com o grau de 

inadequação que as mesmas apresentavam, numa escala de Baixo até Muito Alto. Os 

critérios utilizados para valorar cada variável são descritos abaixo. 

 

4.4.1 Caracterização das ocupações subnormais  

Para avaliação desta variável foram selecionados os quatro serviços básicos de 

infraestrutura urbana, denominados aqui sub-variáveis: (1) abastecimento de água, (2) 

esgotamento sanitário, (3) energia elétrica e (4) pavimentação. Para cada ocupação 

subnormal da área urbana de Ponta Grossa foi relacionado o percentual de cobertura de 

cada sub- variáveis, enquadrando-se em quatro grandes grupos, a saber: 

a) 0 – 25% 

b) 25 – 50% 

c) 50 – 75% 
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d) 75-100% 

Após esta classificação, foi definida a pontuação de cada sub-variável: 

- taxa de atendimento de 0 – 25% do total de domicílios igual a 1ponto;  

- taxa de atendimento de 25 – 50% do total de domicílios igual a 2 pontos;  

- taxa de atendimento de 50-75% do total de domicílios igual a 3 pontos; e, 

- taxa de atendimento de 75 – 100% do total de domicílios igual a 4 pontos.  

A classificação do grau de inadequação quanto à infraestrutura urbana é feita a 

partir da somatória dos pontos das quatro sub-variáveis, de acordo com o quadro abaixo 

(ver Mapa n° 17 – Inadequação quanto à Infraestrutura). 

 

Quadro 7 – PONTUAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUANTO À CARACTERIZAÇÃO DE OCUPAÇÕES 
SUBNORMAIS  

Pontuação 
Grau de 

Inadequação 

4 Muito Alto 

4 – 8 Alto 

8 – 12 Médio 

12 – 16 Baixo 

 

4.4.2 Quanto às Condições Ambientais 

 
Para avaliação desta variável foram selecionadas 2 sub-variáveis: (1) ocupações 

sobre APP’s e (2) ocupações sobre área de risco. Para cada ocupação irregular da área 

urbana sobre APP de Ponta Grossa foi atribuído 1 ponto e, para cada ocupação irregular 

da área urbana sobre área de risco foram atribuídos 2 pontos. O grau de inadequação 

quanto às condições ambientais é a soma dos pontos dos dois sub-componentes, 

conforme o quadro abaixo. (ver Mapa n° 18 – Inadequação Ambiental). 

 

Quadro 8 - PONTUAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUANTO ÀS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

Pontuação 
Grau de 

Inadequação 

3 Muito Alto 

2 Alto 

1 Médio 

0 Baixo 
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4.4.3 Quanto às Condições de Moradia 

 
Para avaliar o Grau de Inadequação quanto à Moradia conforme o padrão 

construtivo dos domicílios existentes definido pelo levantamento de campo em cada 

ocupação subnormal: (1) Improvisada/ Precária; (2) Alvenaria ou madeira - padrão baixo, 

sem acabamento; (3) Alvenaria / padrão médio; (4) Predominância dos padrões Médio 

tendendo para baixo; (5) Predominância dos padrões Médio tendendo para alto. Para 

cada tipologia de padrão construtivo foi designado o grau de inadequação 

correspondente, conforme o quadro abaixo (ver Mapa n° 19 – Inadequação quanto às 

condições de moradia). 

 

Quadro 9 - PONTUAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE MORADIA 

Padrão Construtivo 
Grau de 

Inadequação 

Improvisada/ Precária Muito Alto 

Alvenaria ou madeira - padrão baixo, sem acabamento Alto 

Alvenaria / padrão médio Médio 

Médio / baixo Baixo 

Médio /alto Baixo 

 

4.4.4 Quanto às Condições Sócio-espaciais 

 
Para avaliação desta variável foram combinados os dados de renda e densidade 

de cada uma das ocupações subnormais da área urbana de Ponta Grossa. As diferentes 

combinações foram relacionadas à diferentes graus de Inadequação sócio-espacial, 

conforme apresentado abaixo (ver Mapa n° 20 – Inadequação Sócio-espacial). 

 

Quadro 10 - PONTUAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUANTO ÀS CONDIÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS 

Renda / Densidade 
Grau de 

Inadequação 

Baixa Renda 
Densidade Média Muito Alto 

Densidade Baixa Muito Alto 

Média Renda 
Densidade Média Alto 

Densidade Baixa Médio 

Baixa / Média 
Densidade Média Alto 

Densidade Baixa Médio 
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Média / Alta 
Densidade Média Médio 

Densidade Baixa Baixo 

 

4.4.5 Inadequação Habitacional das ocupações subnormais 

 
A partir dos quatro graus de inadequação apresentados acima, foi estabelecido o 

Grau de Inadequação Síntese, baseado na metodologia de valoração direta, utilizada 

anteriormente.  

Como cada grau de inadequação analisado (infraestrutura, meio ambiente, 

condições da moradia e sócio-espacial) foi classificado em quatro classes (baixo, médio, 

alto e muito alto), foi definida uma pontuação para cada um, variando entre +0 (grau de 

inadequação baixo) e +3 (grau de inadequação muito alto). O esquema abaixo demonstra 

o raciocínio. 

 

 

 

O Grau de Inadequação Síntese é resultado da somatória dos graus de 

inadequação específicos (infraestrutura, meio ambiente, condições da moradia e sócio-

espacial), variando entre 0 e 12. Os valores máximos para cada classe são: baixo – 0; 

médio – 4 pontos; alto - 8 pontos e muito alto – 12 pontos.  

A classificação do grau de inadequação síntese foi feita a partir do intervalo entre 

a pontuação mínima e a pontuação máxima de cada classe, conforme ilustrado no 

esquema abaixo: baixo - pontuação nula; médio - intervalo entre +1 e +4 pontos; alto - 

intervalo de +5 a +8 pontos; e muito alto - intervalo entre +9 e +12pontos.  
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Os quadros 9, 10, 11, 12, 13 e 14 demonstram o resultado da avaliação a partir da 

metodologia adotada, que encontra-se mapeada no Mapa n° 24 – Inadequação Síntese. 

 

Quadro 11 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 1 
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44 
Jardim Maracanã - 

frente Av. Pres. 
Kennedy 

33 30 Alto 
Muito 
Alto 

Muito 
Alto 

Muito 
Alto 

Muito Alto 

47A Santo Antônio 95 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

48 Vila Hilgemberg 118 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

49 Vila Cristina 417 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

50 Vila Clock 5 20 
Muito 
Alto 

Baixo 
Muito 
Alto 

Muito 
Alto 

Muito Alto 

52 Auto Estrada 83 25 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

58 Vila Nova I 62 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

59 
Ronda - extensão do 

Arroio do Padre 
114 30 Médio 

Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

46 Vila Lina 60 25 Baixo 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

45 
Jardim Maracanã - 

frente Av. Pres. 
Kennedy 

47 30 Baixo 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

47B Santo Antônio 43 30 Baixo 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

51 Moisés Lerner 60 30 Baixo 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

53 Peixoto 40 30 Médio Baixo Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

54 
Vila Esperança - 

Ronda 
15 30 Baixo Médio Alto 

Muito 
Alto 

Alto 

55 Ronda 42 30 Baixo 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

56 
Marina da  Ronda - 
(central) atrás do 

Ginásio Borell 
12 30 Baixo 

Muito 
Alto 

Médio Médio Alto 

57 Vila Nova II 61 7 Baixo Baixo Alto 
Muito 
Alto 

Alto 
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TOTAL  1.310       
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Quadro 12 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 2 
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34A Parque D. Pedro II 35 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

38C 
Sta. Paula - Rua da 

Benção e  Rua 
Cajarana 

56 15 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

42 Belo Horizonte I 30 30 Médio 
Muito 
Alto 

Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

37A Santana do Sabará 143 30 Médio Médio Muito Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

37B Santana do Sabará 81 30 Médio Médio Médio Alto Alto 

37C Santana do Sabará 30 30 Baixo Baixo Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

38B 
Santa Paula - Rua 

Cajarana 
54 14 Baixo Médio Alto 

Muito 
Alto 

Alto 

39 Dom Bosco 10 7 Médio Médio Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

40 San Marino - 1ª parte 22 13 Baixo Baixo Alto 
Muito 
Alto 

Alto 

34B Parque D. Pedro II 30 30 Baixo Médio Médio Médio Médio 

35 
Santa Paula - Rua 

Nogueira 
33 14 Baixo Médio Médio Médio Médio 

36 
Jardim Santa Paula / 

Iansen/ Verona 
75 30 Baixo Médio Alto Médio Médio 

38A 
Santa Paula - Rua 

Aleluia e Rua Louro 
127 14 Baixo Médio Médio Alto Médio 

41 Jardim Araguaia 13 0 Baixo Baixo Médio Médio Médio 

43 Via Raquel 1 12 Baixo Baixo Baixo Médio Médio 

TOTAL  740       
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Quadro 13 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 3 
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24A Vila Margarida 60 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

112 Vila Dayse 28 20 Médio Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

114 
Vila Francelina - 2ª 

parte 
60 17 Médio Baixo Alto Muito Alto Muito Alto 

117 Jardim Conceição 17 25 Médio Baixo Baixo Alto Muito Alto 

122 Jd. Tropeiros II 1 8 Médio Médio Alto Muito Alto Muito Alto 

125A 
Vilela - arroio Pilão de 

Pedra 
124 50 Alto Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

125B 
Vilela - Rua Bernardo 

Vasconcelos 
78 30 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

126 Vila Mariana 110 30 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

127 
Jardim Conceição - 2ª 

parte 
55 50 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

132 
Vila Baronesa - lado do 

arroio 
123 40 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

133 Vila Liane 67 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

25 
São Luiz - beira da linha 

do trem 
23 18 Médio Alto Alto Muito Alto Alto 

113 Vila Francelina /Dayse 113 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Alto 

116 Rio Verde 29 10 Alto Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

119A 31 de março 2 10 Baixo Baixo Médio Médio Alto 

119B 31 de março 2 13 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

120 Vila Marina 6 10 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

121 
Marina - fundos da 
Escola M. Mª Laura 

4 8 Baixo Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

124 Ana Rita 13 20 Médio Médio Alto Muito Alto Alto 

128 Vila Nadal 40 20 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

115 
Matadouro Municipal - 

proximidades 
13 20 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Médio 

118 Dal Col 5 10 Alto Alto Muito Alto Muito Alto Médio 

123 
Marina do Prado - atrás 

Jóquei Clube 
3 28 Baixo Baixo Alto Médio Médio 

129 Jd. Conceição/Giana 14 20 Médio Baixo Alto Médio Médio 

130 Jardim Carvalho II 3 12 Médio Baixo Médio Médio Médio 

134 Centro 10 25 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Médio 

131 Monteiro Lobato 3 10 Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 

TOTAL  1.006       
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Quadro 14 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, Região 4 
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93B Olarias 30 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

94 26 de Outubro/Olarias 81 30 Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

95E 
Coronel Cláudio - 
abaixo do arroio 

100 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

97B Vila Clóris 68 50 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

98 Vila Princesa 19 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

101 Vila Bertha 49 20 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

111 Vila Rubini I 32 40 Médio Alto Baixo Alto Muito Alto 

95A Coronel Cláudio 32 35 Médio Muito Alto Alto Alto Alto 

95C 
Coronel Cláudio - acima 

do arroio 
25 35 Médio Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

97A Vila Clóris 16 50 Médio Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

99 Juvêncio Correia 15 50 Médio Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

102 
Bortolo Borsato 

(Borsatinho) 
52 20 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

103 Bortolo Borsato 14 10 Baixo Baixo Baixo Médio Alto 

105 Cinto Verde 8 10 Médio Baixo Baixo Médio Alto 

108 Vila São Francisco 12 20 Médio Baixo Alto Médio Alto 

109 
Vila São Francisco - 

fundos UEPG 
28 20 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

110B Jardim Paraíso 9 30 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

110A Jardim Paraíso 33 20 Médio Médio Alto Muito Alto Alto 

96 Vila Rio Branco 80 50 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Médio 

100 Vila Vicentina 6 10 Médio Baixo Baixo Alto Médio 

104 Cachoeira 2 10 Médio Médio Muito Alto Muito Alto Médio 

106 Jardim Pontagrossense 40 40 Baixo Médio Alto Muito Alto Médio 

107 Jardim Progresso 22 20 Médio Baixo Médio Alto Médio 

TOTAL  773       
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Quadro 15 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, Região 5 
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70 Jardim Araucária 92 16 Alto Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

71 
Av. Presid. Keneddy 

- lado Horto 
municipal 

5 8 Alto Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

77C 
Santa Bárbara - 
perto do arroio 

18 18 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

81 Vila Cipa (2ª parte) 200 25 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

82 Vila Pina 80 30 Alto Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

84 
Estrela do Lago - 
Rua Raimundo 

Correia 
70 18 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

86 Vila Belém 50 35 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

87 
Vila Pinheiro II - 

fundos do Jardim 
Europa 

5 30 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

91 Jardim Central 15 20 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

93A Olarias 26 30 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

60 Boa Vista/Oficinas 14 30 Alto Médio Alto Muito Alto Alto 

62 Jardim Lagoa 1 16 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

63 
Vila Mocelin - parte 

1 
20 20 Baixo Médio Alto Muito Alto Alto 

64 
Vila Mocelin  - parte 

2 
14 20 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

65 Ouro Verde 850 8 Médio Médio Alto Muito Alto Alto 

66 
Conjunto Santa 

Marta 
87 20 Baixo Muito Alto Alto Muito Alto Alto 

67 
Conjunto Santa 
Maria / Colinas 

Verdes 
43 12 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

69 
San Marino - 2ª 

parte 
52 26 Baixo Médio Alto Muito Alto Alto 

73 
Vila Rica - fundo do 
Parque de Máq. da 

Prefeitura 
37 18 Médio Alto Alto Muito Alto Alto 

74 Cara-Cará/Alvorada 40 20 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

75 Cará-Cará 18 15 Baixo Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

76 
Alfredo Ribas 

Sobrinho 
9 15 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

77A 
Santa Bárbara - 

arroio 
5 90 Baixo Muito Alto Alto Muito Alto Alto 

77B 
Santa Bárbara -

antes de chegar no 
rio 

10 17 Alto Médio Alto Muito Alto Alto 
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78 Vila Maier 30 30 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

80 Vila Cipa (1ª parte) 19 20 Médio Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

83 Jardim Itália 90 15 Médio Médio Médio Alto Alto 

85 Vila Guairá 25 30 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

88 Jardim Esperança 144 12 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

89A Jardim Barreto 2 20 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

89B Jardim Barreto 15 17 Médio Médio Alto Muito Alto Alto 

89C Jardim Barreto 8 8 Médio Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

92 Jardim Brasília 8 10 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

61 Vila Ferroviário 26 6 Baixo Baixo Médio Médio Médio 

68 Santa Luzia 37 20 Médio Baixo Médio Médio Médio 

72 Colônia Dona Luiza 1 15 Baixo Baixo Médio Baixo Médio 

79 Oficinas Taques 11 30 Baixo Baixo Médio Médio Médio 

90 
Parque dos 
Franceses 

2 20 Baixo Baixo Médio Médio Médio 

TOTAL  2.179       

 

Quadro 16 - GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, Região 6 
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3 
Vila Real (linha de 

trem) 
62 15 Médio Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

4 
Vila Real (ao lado do 

arroio) 
35 18 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

5 Borato 97 18 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

11B 
Bonsucesso II (Rua 

Bela Vista do Paraíso) 
127 35 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

11A Bonsucesso 113 35 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

13 
Bonsucesso II (R 

Romanos, Hebreus e 
F. Beltrão) 

144 18 Baixo Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

16 Monte Carlo 53 20 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

18 Leila Maria 91 30 Médio Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

23 Tânia Mara/ Sta Lúcia 96 30 Médio Muito Alto Muito Alto Alto Muito Alto 

24B Vila Margarida 55 30 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

26 
Jardim Palmeiras - 

Rua Jaguapitã 
80 30 Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

27 Catarina Miro 15 28 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

28 
Vila Sen. Flávio C. 

Guimarães - Campo 
do Fubá 

188 40 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 
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29 
Madureira/ Senador 

Flávio carvalho 
Guimarães 

83 40 Médio Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

30 Estrela Augusta 26 7 Médio Muito Alto Alto Muito Alto Muito Alto 

33 
Boa Vista - 2ª parte 

(linha do trem) 
51 30 Médio Alto Muito Alto Muito Alto Muito Alto 

1 Cristo Rei 6 25 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

6A 
6A - Portal do Norte 

(área verde) 
15 9 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

6B 
6B - Portal do Norte 

(área verde) 
20 9 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

10 
Vila Congonhas (em 

processo de 
regularização) 

10 16 Baixo Médio Alto Muito Alto Alto 

12 
Bela Vista (em 
processo de 

regularização) 
420 13 Baixo Médio Alto Muito Alto Alto 

14 Estrela do Norte 304 8 Baixo Médio Alto Muito Alto Alto 

15A 
Los Angeles - fio de 

alta tensão 
100 25 Baixo Alto Baixo Muito Alto Alto 

15B Los Angeles - erosão 100 20 Baixo Alto Alto Muito Alto Alto 

15C 
Los Angeles - quadra 

na última Rua 
35 7 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

17A Esplanada 29 18 Baixo Alto Alto Muito Alto Alto 

17B Esplanada 9 17 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

17C 
Esplanada - ao lado 

da Escola Kamal 
Telecherani 

20 6 Baixo Baixo Muito Alto Muito Alto Alto 

19 
Parque Nossa 

Senhora das Graças 
80 30 Baixo Alto Médio Alto Alto 

20 Estrela da Colina 90 7 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

21 Estrela Atlânta 20 7 Baixo Baixo Alto Muito Alto Alto 

22A 
Santa Mônica - fio de 
alta tensão R Naaliel 

27 12 Médio Médio Alto Muito Alto Alto 

22B Santa Mônica 23 13 Médio Baixo Alto Muito Alto Alto 

22C Santa Mônica - Pinus 51 17 Médio Alto Alto Alto Alto 

32 Boa Vista 50 40 Médio Alto Alto Muito Alto Alto 

2 Santa Edvirges 19 15 Baixo Baixo Baixo Alto Médio 

7 
Parque do Café (muro 

construído por 
particulares) 

1 12 Médio Baixo Baixo Baixo Médio 

8 
Jardim Vitória 

(chácaras, acima de 
3sm) 

2 13 Baixo Médio Baixo Baixo Médio 

9 Santa Luzia 3 8 Baixo Baixo Médio Médio Médio 

31 
Pq. N. Sra das Graças 

(Conj.) 
14 17 Baixo Baixo Baixo Muito Alto Médio 

TOTAL  2.764       

 
 



 
 

       49 

 

 

4.5. Classificação das Ocupações Subnormais segundo a prioridade de 
intervenção 

 

A partir dessa classificação foi possível estabelecer o nível de prioridade de 

intervenção de cada ocupação. Foram considerados prioridade 1 aqueles classificados 

com o grau de inadequação muito alto; prioridade 2 aqueles classificados com o grau de 

inadequação alto; prioridade 3 aqueles classificados com o grau de inadequação médio; 

e, prioridade 4 aqueles classificados com o grau de inadequação baixo. Considerando 

que o horizonte do PLHIS é de 13 anos (2010-2023), sendo que o último PPA será o de 

2021, a programação das intervenções foi dividida entre os intervalos de 2010 a 2013 – 

Prioridade 1; 2013 a 2017 – Prioridade 2; 2017 a 2021– Prioridade 3; e, 2021 a 2023 – 

Prioridade 4. Nos quadros nº 17, 18, 19, 20, 21 e 22 as ocupações subnormais estão 

divididos pelas 6 regiões que foram adotadas para o processo participativo e 

classificados segundo o seu nível de prioridade.  

 

Quadro 17 – PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 
OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 1 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

44 Jardim Maracanã - frente Av. Pres. Kennedy 2010 a 2013 – Prioridade 1 

47A Santo Antônio 2010 a 2013 – Prioridade 1 

48 Vila Hilgemberg 2010 a 2013 – Prioridade 1 

49 Vila Cristina 2010 a 2013 – Prioridade 1 

50 Vila Clock 2010 a 2013 – Prioridade 1 

52 Auto Estrada 2010 a 2013 – Prioridade 1 

58 Vila Nova I 2010 a 2013 – Prioridade 1 

59 Ronda - extensão do Arroio do Padre 2010 a 2013 – Prioridade 1 

46 Vila Lina 2013 a 2017 – Prioridade 2 

45 Jardim Maracanã - frente Av. Pres. Kennedy 2013 a 2017 – Prioridade 2 

47B Santo Antônio 2013 a 2017 – Prioridade 2 

51 Moisés Lerner 2013 a 2017 – Prioridade 2 

53 Peixoto 2013 a 2017 – Prioridade 2 

54 Vila Esperança - Ronda 2013 a 2017 – Prioridade 2 

55 Ronda 2013 a 2017 – Prioridade 2 

56 Marina da  Ronda - (central) atrás do Ginásio Borell 2013 a 2017 – Prioridade 2 

57 Vila Nova II 2013 a 2017 – Prioridade 2 
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Quadro 18 - PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 
OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 2 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

34A Parque D. Pedro II 2010 a 2013 – Prioridade 1 

38C Santa Paula - Rua da Benção e  Rua Cajarana 2010 a 2013 – Prioridade 1 

42 Belo Horizonte I 2010 a 2013 – Prioridade 1 

37A Santana do Sabará 2013 a 2017 – Prioridade 2 

37B Santana do Sabará 2013 a 2017 – Prioridade 2 

37C Santana do Sabará 2013 a 2017 – Prioridade 2 

38B Santa Paula - Rua Cajarana 2013 a 2017 – Prioridade 2 

39 Dom Bosco 2013 a 2017 – Prioridade 2 

40 San Marino - 1ª parte 2013 a 2017 – Prioridade 2 

34B Parque D. Pedro II 2017 a 2021– Prioridade 3 

35 Santa Paula - Rua Nogueira 2017 a 2021– Prioridade 3 

36 Jardim Santa Paula / Iansen/ Verona 2017 a 2021– Prioridade 3 

38A Santa Paula - Rua Aleluia e Rua Louro 2017 a 2021– Prioridade 3 

41 Jardim Araguaia 2017 a 2021– Prioridade 3 

43 Via Raquel 2017 a 2021– Prioridade 3 
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Quadro 19 - PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 
OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 3 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

24A Vila Margarida 2010 a 2013 – Prioridade 1 

112 Vila Dayse 2010 a 2013 – Prioridade 1 

114 Vila Francelina - 2ª parte 2010 a 2013 – Prioridade 1 

117 Jardim Conceição 2010 a 2013 – Prioridade 1 

122 Jd. Tropeiros II 2010 a 2013 – Prioridade 1 

125A Vilela - arroio Pilão de Pedra 2010 a 2013 – Prioridade 1 

125B Vilela - Rua Bernardo Vasconcelos 2010 a 2013 – Prioridade 1 

126 Vila Mariana 2010 a 2013 – Prioridade 1 

127 Jardim Conceição - 2ª parte 2010 a 2013 – Prioridade 1 

132 Vila Baronesa - lado do arroio 2010 a 2013 – Prioridade 1 

133 Vila Liane 2010 a 2013 – Prioridade 1 

25 São Luiz - beira da linha do trem 2013 a 2017 – Prioridade 2 

113 Vila Francelina /Dayse 2013 a 2017 – Prioridade 2 

116 Rio Verde 2013 a 2017 – Prioridade 2 

119A 31 de março 2013 a 2017 – Prioridade 2 

119B 31 de março 2013 a 2017 – Prioridade 2 

120 Vila Marina 2013 a 2017 – Prioridade 2 

121 Marina - fundos da Escola Municipal  Maria Laura 2013 a 2017 – Prioridade 2 

124 Ana Rita 2013 a 2017 – Prioridade 2 

128 Vila Nadal 2013 a 2017 – Prioridade 2 

115 Matadouro Municipal - proximidades 2017 a 2021– Prioridade 3 

118 Dal Col 2017 a 2021– Prioridade 3 

123 Marina do Prado - atrás Joquei Clube 2017 a 2021– Prioridade 3 

129 Jd. Conceição/Giana 2017 a 2021– Prioridade 3 

130 Jardim Carvalho II 2017 a 2021– Prioridade 3 

134 Centro 2017 a 2021– Prioridade 3 

131 Monteiro Lobato 2021 a 2023 – Prioridade 4 
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Quadro 20 - PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 

OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, Região 4 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

93B Olarias 2010 a 2013 – Prioridade 1 

94 26 de Outubro/Olarias 2010 a 2013 – Prioridade 1 

95E Coronel Cláudio - abaixo do arroio 2010 a 2013 – Prioridade 1 

97B Vila Clóris 2010 a 2013 – Prioridade 1 

98 Vila Princesa 2010 a 2013 – Prioridade 1 

101 Vila Bertha 2010 a 2013 – Prioridade 1 

111 Vila Rubini I 2010 a 2013 – Prioridade 1 

95A Coronel Cláudio 2013 a 2017 – Prioridade 2 

95C Coronel Cláudio - acima do arroio 2013 a 2017 – Prioridade 2 

97A Vila Clóris 2013 a 2017 – Prioridade 2 

99 Juvêncio Correia 2013 a 2017 – Prioridade 2 

102 Bortolo Borsato (Borsatinho) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

103 Bortolo Borsato 2013 a 2017 – Prioridade 2 

105 Cinto Verde 2013 a 2017 – Prioridade 2 

108 Vila São Francisco 2013 a 2017 – Prioridade 2 

109 Vila São Francisco - fundos UEPG  2013 a 2017 – Prioridade 2 

110B Jardim Paraíso 2013 a 2017 – Prioridade 2 

110A Jardim Paraíso 2013 a 2017 – Prioridade 2 

96 Vila Rio Branco 2013 a 2017 – Prioridade 2 

100 Vila Vicentina 2017 a 2021– Prioridade 3 

104 Cachoeira 2017 a 2021– Prioridade 3 

106 Jardim Pontagrossense 2017 a 2021– Prioridade 3 

107 Jardim Progresso 2017 a 2021– Prioridade 3 
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Quadro 21 - PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 

OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, Região 5 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

70 Jardim Araucária 2010 a 2013 – Prioridade 1 

71 Av. Presid. Keneddy - lado Horto municipal 2010 a 2013 – Prioridade 1 

77C Santa Bárbara - perto do arroio 2010 a 2013 – Prioridade 1 

81 Vila Cipa (2ª parte) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

82 Vila Pina 2010 a 2013 – Prioridade 1 

84 Estrela do Lago - Rua Raimundo Correia 2010 a 2013 – Prioridade 1 

86 Vila Belém 2010 a 2013 – Prioridade 1 

87 Vila Pinheiro II - fundos do Jardim Europa 2010 a 2013 – Prioridade 1 

91 Jardim Central 2010 a 2013 – Prioridade 1 

93A Olarias 2010 a 2013 – Prioridade 1 

60 Boa Vista/Oficinas 2013 a 2017 – Prioridade 2 

62 Jardim Lagoa 2013 a 2017 – Prioridade 2 

63 Vila Mocelin - parte 1 2013 a 2017 – Prioridade 2 

64 Vila Mocelin  - parte 2 2013 a 2017 – Prioridade 2 

65 Ouro Verde 2013 a 2017 – Prioridade 2 

66 Conjunto Santa Marta 2013 a 2017 – Prioridade 2 

67 Conjunto Santa Maria / Colinas Verdes 2013 a 2017 – Prioridade 2 

69 San Marino - 2ª parte 2013 a 2017 – Prioridade 2 

73 
Vila Rica - fundo do Parque de Máq. da 
Prefeitura 

2013 a 2017 – Prioridade 2 

74 Cara-Cará/Alvorada 2013 a 2017 – Prioridade 2 

75 Cará-Cará 2013 a 2017 – Prioridade 2 

76 Alfredo Ribas Sobrinho 2013 a 2017 – Prioridade 2 

77A Santa Bárbara - arroio 2013 a 2017 – Prioridade 2 

77B Santa Bárbara -antes de chegar no rio 2013 a 2017 – Prioridade 2 

78 Vila Maier 2013 a 2017 – Prioridade 2 

80 Vila Cipa (1ª parte) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

83 Jardim Itália 2013 a 2017 – Prioridade 2 

85 Vila Guairá 2013 a 2017 – Prioridade 2 

88 Jardim Esperança 2013 a 2017 – Prioridade 2 

89A Jardim Barreto 2013 a 2017 – Prioridade 2 

89B Jardim Barreto 2013 a 2017 – Prioridade 2 

89C Jardim Barreto 2013 a 2017 – Prioridade 2 

92 Jardim Brasília 2013 a 2017 – Prioridade 2 

61 Vila Ferroviário 2017 a 2021– Prioridade 3 

68 Santa Luzia 2017 a 2021– Prioridade 3 

72 Colônia Dona Luiza 2017 a 2021– Prioridade 3 



 
 

       54 

79 Oficinas Taques 2017 a 2021– Prioridade 3 

90 Parque dos Franceses 2017 a 2021– Prioridade 3 

 

Quadro 22 – PRIORIDADE DAS INTERVENÇÕES SEGUNDO O GRAU DE INADEQUAÇÃO DAS 
OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGIÃO 6 

Código Nome da ocupação Prioridade de Intervenção 

3 Vila Real (linha de trem) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

4 Vila Real (ao lado do arroio) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

5 Borato 2010 a 2013 – Prioridade 1 

11B Bonsucesso II (Rua Bela Vista do Paraíso) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

11A Bonsucesso 2010 a 2013 – Prioridade 1 

13 Bonsucesso II (R Romanos, Hebreus e F. Beltrão) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

16 Monte Carlo 2010 a 2013 – Prioridade 1 

18 Leila Maria 2010 a 2013 – Prioridade 1 

23 Tânia Mara/ Sta Lúcia 2010 a 2013 – Prioridade 1 

24B Vila Margarida 2010 a 2013 – Prioridade 1 

26 Jardim Palmeiras - Rua Jaguapitã 2010 a 2013 – Prioridade 1 

27 Catarina Miro 2010 a 2013 – Prioridade 1 

28 Vila Sen. Flávio C. Guimarães - Campo do Fubá 2010 a 2013 – Prioridade 1 

29 Madureira/ Senador Flávio carvalho Guimarães 2010 a 2013 – Prioridade 1 

30 Estrela Augusta 2010 a 2013 – Prioridade 1 

33 Boa Vista - 2ª parte (linha do trem) 2010 a 2013 – Prioridade 1 

1 Cristo Rei 2013 a 2017 – Prioridade 2 

6A 6A - Portal do Norte (área verde) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

6B 6B - Portal do Norte (área verde) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

10 Vila Congonhas (em processo de regularização) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

12 Bela Vista (em processo de regularização) 2013 a 2017 – Prioridade 2 

14 Estrela do Norte 2013 a 2017 – Prioridade 2 

15A Los Angeles - fio de alta tensão 2013 a 2017 – Prioridade 2 

15B Los Angeles - erosão 2013 a 2017 – Prioridade 2 

15C Los Angeles - quadra na última Rua 2013 a 2017 – Prioridade 2 

17A Esplanada 2013 a 2017 – Prioridade 2 

17B Esplanada 2013 a 2017 – Prioridade 2 

17C Esplanada - ao lado da Escola Kamal Telecherani 2013 a 2017 – Prioridade 2 

19 Parque Nossa Senhora das Graças 2013 a 2017 – Prioridade 2 

20 Estrela da Colina 2013 a 2017 – Prioridade 2 

21 Estrela Atlânta 2013 a 2017 – Prioridade 2 

22A Santa Mônica - fio de alta tensão R Naaliel 2013 a 2017 – Prioridade 2 

22B Santa Mônica 2013 a 2017 – Prioridade 2 

22C Santa Mônica - Pinus 2013 a 2017 – Prioridade 2 
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32 Boa Vista 2013 a 2017 – Prioridade 2 

2 Santa Edvirges 2017 a 2021– Prioridade 3 

7 Parque do Café (muro construído por particulares) 2017 a 2021– Prioridade 3 

8 Jardim Vitória (chácaras, acima de 3sm) 2017 a 2021– Prioridade 3 

9 Santa Luzia 2017 a 2021– Prioridade 3 

31 Pq. N. Sra das Graças (Conj.) 2017 a 2021– Prioridade 3 

 

 

 
No quadro 22, observa-se que o maior número de ocupações com prioridade 1 de 

intervenção se localiza na Região 6. No entanto, as maiores ocupações dessa região são 

a Bela Vista e a Estrela do Norte, com 420 e 304 ocupações respectivamente, que 

classificam-se no nível de prioridade 2. Nessa região, as ocupações com prioridade 1 se 

caracterizam por um número menor de moradias. 
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Figura 3 - REGIÃO 6 / OCUPAÇÕES SUBNORMAIS 

 

 
 

 
 

 
Quanto às ocupações incluídos na Prioridade 2 de Intervenção, é encontrado o 

maior número delas na Região 5, com um total de 1.541 unidades. Dessas, 850 se 

encontram no Ouro Verde. 
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Figura 4 – REGIÃO 5/ OCUPAÇÕES SUBNORMAIS 
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Quanto à prioridade 3, as ocupações são em número menor e com menos 

unidades. A Região 2 é a que tem um maior número de ocorrências.  

Figura 5 – REGIÃO 2/ OCUPAÇÕES SUBNORMAIS 

 

 



 
 

       59 

 

A prioridade 4 só tem uma ocorrência na Região 4, com um número muito 

pequeno de unidades (3). A partir dessa classificação nota-se que o maior número de 

ocupações se encontra com um grau entre ―muito alto‖ e ―alto‖ de inadequação, 

necessitando de intervenções a curto e médio prazo, e que a longo prazo devem ser 

pensadas medidas de contenção das ocupações. 

 

Quadro 23 – NÚMERO DE OCUPAÇÕES SUBNORMAIS POR REGIÃO E POR GRAU DE 
PRIORIDADE 

  PRIORIDADE 
1 

PRIORIDADE 
2 

PRIORIDADE 
3 

PRIORIDADE 
4 

Em 
andamento 

TOTAL 

REGIÃO 1 927 380 - -   1.307 

REGIÃO 2 121 340 279 -   740 

REGIÃO 3 521 228 48 3 206 1.006 

REGIÃO 4 198 246 148 - 181 773 

REGIÃO 5 561 1.541 77 -   2.179 

REGIÃO 6 1.316 899 459 - 90 2.764 

TOTAL 3.644 3.634 1.011 3 477 8.769 
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4.6. Síntese das Necessidades Habitacionais de Ponta Grossa sob a ótica da 
população 

 

Os resultados das consultas à população feitas a partir das oficinas realizadas na 

Etapa 3 do PLHIS - Diagnóstico e Estratégias de Ação, respectivamente, estão 

resumidos nesse item e serviram de balizamento para a elaboração das propostas. 

Observou-se que todos os participantes aguardam medidas do poder público no sentido 

de auxiliá-los a adquirir a casa própria, e que para muitos, as questões mais críticas 

estão relacionadas à infraestrutura e condições da moradia. 
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4.6.1. 1ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS 
 

Local: Escola Ludovico Antônio Egg  

Data: 19/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Regularização Urbanística e Fundiária. 

Como as inadequações quanto à moradia e sócio-espacial prevalecem como 

principais problemas nessa região, os presentes na reunião se mostraram satisfeitos com 

a perspectiva de implementação dos programas, pois reclamam das condições em que 

vivem atualmente e clamam por mudanças no quadro. 

 

Figura 6 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 1ª OFICINA DO PLHIS – REGIÃO 2 



 
 

       62 

 

4.6.2. 2ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS 
 

Local: PROLAR  

Data: 19/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Regularização da documentação de casas e terrenos na 

área rural. 

A comunidade aprovou as estratégias propostas, e suas maiores reivindicações 

acerca da questão habitacional são relativas à documentação das casas e terrenos na 

área rural. Espera-se que o plano possa vir a resolver essa questão.  

 

Figura 7 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 2ª OFICINA DO PLHIS - ÁREA RURAL 
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4.6.3. 3ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS  
 

Local: Escola Professora Otacília Hasselmann de Oliveira 

Data: 26/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Problemas de ordem ambiental e precariedade das 

habitações. 

Muitos munícipes apontaram problemas de inadequação ambiental, e também 

como ocorre nas demais regiões, problemas relativos à moradia precária, e esperam que 

o PLHIS seja implantado em curto prazo.  

 

Figura 8 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 3ª OFICINA DO PLHIS - REGIÃO 3 
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4.6.4. 4ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS 
 

Local: Escola Municipal Doutor Carlos Ribeiro de Macedo 

Data: 26/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Problemas de moradias em situação de risco. 

A discussão girou entorno da questão das moradias situadas em situação de 

risco, da necessidade de melhor de condições, e os benefícios que o plano deve trazer 

para a situação habitacional dessas famílias e do município como um todo.  

 

Figura 9 - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 4ª OFICINA DO PLHIS- REGIÃO 4 
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4.6.5. 5ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS  

Local: Escola Municipal Professora Zahira Catta Preta de Mello 

Data: 26/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Regularização fundiária e melhoria das habitações. 

O maior problema da região é referente a necessidade de regularização fundiária, 

além disso a melhoria das habitações também é um problema urgente na região. Como 

nas outras oficinas, foi discutido sobre como o plano irá ser implementado, como serão 

escolhidas as áreas prioritárias de investimento. 

 

Figura 10- ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 5ª OFICINA DO PLHIS – REGIÃO 5 
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4.6.6. 6ª Oficina da Etapa 3  Estratégias de Ação _ PLHIS 

Local: Escola Municipal Professor Aristeu Costa Pinto 

Data: 03/07/2010. 

Reivindicações da comunidade: Melhoria das habitações. 

Os participantes da comunidade ficaram satisfeitos com o levantamento feito de 

cada ocupação e com a perspectiva do plano de habitação. Tiraram suas dúvidas a 

respeito de como o plano será implementado, as ações prioritárias e horizonte do plano. 

 

Figura 11 -  ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 6ª OFICINA DO PLHIS – REGIÃO 1 
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4.6.7. 7ª Oficina da Etapa 3 Estratégias de Ação _ PLHIS  

Local: Escola Municipal Professora Professora Ecléa dos Passos Horn. 

Data: 26/06/2010. 

Reivindicações da comunidade: Regularização fundiária e reassentamentos. 

Como a região apresenta um alto número de necessidade de reassentamentos e 

regularizações, a discussão girou entorno de como o plano pretende implantar suas 

estratégias de ação, houve relatos de casos específicos de participantes, compartilhando 

sua situação com os demais presentes.  

 

Figura 12 - -  ESTRATÉGIAS DE AÇÃO _ 7ª OFICINA DO PLHIS - REGIÃO 6 
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4.7. Síntese das Necessidades Habitacionais de Ponta Grossa 
 

O déficit habitacional de Ponta Grossa em 2000 era igual a 5.901 unidades e a 

projeção para 2021 prevê 9.454 unidades, enquanto o crescimento populacional vai gerar 

uma demanda de 14.904 unidades habitacionais ao longo dos próximos 11 anos. 

De acordo com os conceitos da FJP, considera-se na composição do déficit 

habitacional a necessidade de produção de novas habitações devido à parte do estoque 

de domicílios não oferecer as condições básicas de uma moradia, ou à existência de 

famílias que comprometem excessivamente sua renda com aluguel (famílias com renda 

até 3 S.M. que gastam acima de 30% de sua renda no pagamento de aluguel). Destaca-

se que o componente relativo ao ônus excessivo com aluguel foi excluído do cálculo do 

total do déficit, tendo em vista a indisponibilidade dos dados relativos ao valor do aluguel. 

Uma opção para a substituição desse componente foi trabalhar com o número de famílias 

de até três salários mínimos que pagam aluguel – denominado ônus social com aluguel – 

sendo o mesmo apresentado em separado, não integrando o total do déficit. Essa 

alternativa tem como premissa que o alto custo dos aluguéis associado à perda de poder 

aquisitivo, deva aproximar o montante de famílias na faixa de até três salários mínimos 

que arcam com um custo qualquer de aluguel daquelas cujo aluguel represente o 

comprometimento de 30% ou mais da renda. Cabe ainda ressaltar que é nessa faixa de 

renda que se concentra a população com maior instabilidade de rendimento o que torna o 

compromisso com o aluguel um problema recorrente, do qual as famílias tendem a fugir 

através da busca de outras soluções (ocupações de terras, aquisição de terreno em 

loteamento irregular, etc). 

Em Ponta Grossa foram contabilizadas 3.453 moradias alugadas. Porém, para 

efeito de cálculo, considerou-se que essas famílias estariam incluídas também nas outras 

variáveis adotadas (carência de infraestrutura, famílias coniventes, ocupações 

subnormais, por exemplo) e sua contabilização superdimensionaria o cálculo do déficit 

habitacional de Ponta Grossa. 

Quanto à inadequação habitacional nas faixas de renda entre 0 a 5 salários 

mínimos, segundo as projeções realizadas para 2021, o ―adensamento excessivo‖ 

passará de 5.192 unidades em 2010 para 6.399 unidades em 2021, a ―carência de 

infraestrutura‖ passará de 22.860 unidades em 2010 para 28.173 em 2021, e a 

―inadequação fundiária‖ passará de 8.769 em 2010 para 10.808 em 2021. 
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A PROLAR em conjunto com a RZS Consultoria realizou um levantamento das 

habitações subnormais que apresentou um total de 8.769 famílias em áreas subnormais, 

das quais, 6.631 em áreas de preservação permanente (APP). Considerando que esse 

levantamento foi feito em campo, com contagem de unidades, e que apresenta um 

número superior à projeção baseada no Censo de 2000, adotou-se os valores 

encontrados no levantamento realizado nos meses de maio a julho de 2010. 

Cabe ressaltar que as projeções representam um cenário considerando que não 

serão investidos recursos em habitação até 2021, o que certamente não ocorrerá. Mas 

sua função é também permitir o dimensionamento de quanto será necessário investir 

para atender as necessidades habitacionais de Ponta Grossa nos próximos 13 anos. 

No cadastro da PROLAR estão inscritas em torno de 16.000 famílias, aguardando 

os programas habitacionais. Observa-se que a fila de inscrições supera os cálculos e 

projeções estimadas. Porém, é importante levar em conta que o cadastro geralmente 

apresenta um número superior à realidade, porque as famílias inscritas, muitas vezes já 

resolveram seu problema habitacional e não cancelaram a inscrição. 

Os gráficos abaixo apresentam: 

- O resumo do Déficit Quantitativo, por tipologia, em percentuais e a projeção para 

2021, caso o município não invista em habitação nesse período. 

- O resumo do Déficit Qualitativo, por tipo, em percentuais nas faixas de renda 

entre 0 e 5 salários mínimos e a projeção para 2021, caso o município não invista em 

habitação e infraestrutura nesse período 

- O resumo da Demanda Habitacional, por faixas de renda e a projeção para 2021 

da demanda habitacional das faixas de renda de 0 a 3 salários mínimos e de 3 a 5 

salários mínimos, considerando que no período não fossem construídas novas 

habitações no município. 



 
 

       71 

 

 

 

Gráfico 1 – DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO 
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Gráfico 2 – INADEQUAÇÃO HABITACIONAL 
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Gráfico 3 – DEMANDA HABITACIONAL 
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5. Eixos temáticos para o Plano Local de Habitação de 
Interesse Social de Ponta Grossa 
 

Nesse item são apresentados os eixos estruturais estabelecidos para nortear as 

ações do poder público e iniciativa privada na área habitacional. Esses eixos estão 

vinculados aos objetivos e às diretrizes, bem como as metas e os indicadores do PLHIS. 

Foram definidos quatro eixos, quais sejam: 

1. Regularização urbanística e fundiária; 

2. Produção de unidades habitacionais; 

3. Melhoria da qualidade habitacional; 

4. Estruturação de lotes urbanizados. 

Independentemente da estruturação em eixos, é fundamental que eles sejam 

trabalhados de forma articulada, sendo, portanto, interdependentes. Neste sentido, os 

quatro eixos devem ser lidos e interpretados como partes integrantes de uma mesma 

estratégia, a de implementar a Política Habitacional de Interesse Social de Ponta Grossa. 

 

Figura 13 - EIXOS TEMÁTICOS PARA O PLHIS PONTA GROSSA 

 

 

Estes estão atrelados aos eixos estruturantes do Plano Nacional de Habitação: 

integração urbana de assentamentos precários e informais; produção e aquisição da 

habitação; melhoria habitacional; assistência técnica e desenvolvimento institucional.  
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6. Princípios, objetivos e diretrizes do PLHIS de Ponta 
Grossa 

 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa objetiva 

constituir um marco de referência para a política habitacional do município, 

estabelecendo princípios, objetivos e diretrizes. 

 

6.1. Dos princípios 
 

O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa tem como 

fundamentos os seguintes princípios:  

1. Da função social da cidade e propriedade, conforme Art. 182 da Constituição 

Federal de 1988, regulamentado pelo Estatuto da Cidade Lei 10.257/2001 e pela 

Lei Federal 11.124/05, bem como pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável de Ponta Grossa. A função social da cidade é entendida como o 

direito à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e 

serviços públicos, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e 

ao lazer, à preservação e conservação do meio ambiente -  assegurando a 

recuperação e proteção dos ecossistemas e recursos ambientais existentes e 

garantindo a todos os habitantes um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

ao respeito, à proteção e preservação dos principais marcos da paisagem urbana, 

da cultura e da memória social, bem como à promoção da justiça social - 

mediante ações que visem a erradicação da pobreza e da exclusão social, da 

redução das desigualdades sociais e da segregação sócio-espacial. A função 

social da cidade é cumprida quando direciona os recursos e a riqueza de forma 

justa, de modo a combater as situações de desigualdade econômica e social, 

conforme Art. 2 parágrafo terceiro do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável. A função social da propriedade é entendida quando atender às 

exigências fundamentais de ordenação do município, como o respeito 

assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos e cidadãs 

Pontagrossenses quanto à qualidade de vida, à justiça social, considerando a 

geração e distribuição de riqueza, ao equilíbrio ambiental e ao patrimônio cultural, 

conforme Art. 2, parágrafo segundo do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Sustentável. 



 
 

       76 

2. Da moradia digna, como direito universal e fator de inclusão social, afirmado no 

Tratado dos Direitos Econômicos e Sociais da Organização das Nações Unidas, 

ratificado pelo Brasil em 1992 e incluído na Constituição Federal em 2000, 

compreendida como aquela localizada em terra urbanizada, com acesso a todos 

os serviços públicos essenciais por parte da população que deve estar abrangida 

em programas geradores de trabalho e renda, bem como aquela que garante ao 

morador a segurança na posse e como tal deve ser reconhecida, protegida e 

efetivada por meio de políticas públicas específicas. 

 

3. Da sustentabilidade, entendida como aquela que contempla de forma integrada, 

harmoniosa e equilibrada, a economia, o meio ambiente, a justiça social, a 

diversidade cultural e a democracia política e institucional, visando garantir a 

qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, conforme Art. 2, 

parágrafo primeiro do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável. 

 

4. Da defesa da dignidade da pessoa humana, com valorização e respeito à vida e à 

cidadania, reconhecendo e assegurando atendimento humanizado a todas as 

pessoas, com respeito às diversas identidades religiosas, culturais, étnico-raciais, 

geracionais, de gênero, de orientação sexual e as das pessoas com deficiência. 

 

5. Da gestão democrática e participativa da política habitacional, incorporando a 

participação dos diferentes segmentos da sociedade em sua formulação, 

implementação, execução, acompanhamento e monitoramento, bem como 

garantindo a descentralização, o controle social e a transparência dos 

procedimentos decisórios. 

 

6. Da compatibilidade e integração com as políticas habitacionais no nível federal e 

estadual e seus planos – Plano Nacional de Habitação e Plano Estadual de 

Habitação, estruturadores de uma nova concepção de política habitacional 

integrando as diferentes esferas de governo. 

 

7. Da intersetorialidade, transversalidade e integração sistêmica com as políticas 

setoriais do município, em particular: da Promoção Social, da Promoção 

Econômica, da Qualificação do Ambiente Natural, da Qualificação do Ambiente 

Construído, da Estruturação e Ordenamento Territorial, bem como da Mobilidade 

e Acessibilidade. 
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6.2. Dos objetivos 
 

O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa possui os 

seguintes objetivos:  

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

urbanizada, à moradia e aos serviços de qualidade, ampliando a oferta de 

habitação e melhorando as condições de habitabilidade da população de baixa 

renda. 

 

2. Garantir o atendimento às necessidades habitacionais do conjunto da população, 

considerando as características diferenciadas da demanda e atuando de forma 

diferenciada segundo segmentos de renda da população, tendo como prioridade o 

atendimento à população de menor renda. 

 

3. Garantir a diversidade de soluções e a adequação tecnológica dos projetos, 

construção e manutenção dos empreendimentos habitacionais aos condicionantes 

do meio físico, visando melhoria da qualidade ambiental e paisagística dos 

empreendimentos habitacionais de interesse social. 

 

4. Garantir a participação dos agentes sociais nas diversas instâncias de 

participação, como as Conferências Municipais de Habitação: população 

moradora, movimentos que lutam por moradia, universidades, organizações não 

governamentais, setores imobiliários e empresariais entre outros, na elaboração e 

definição das ações e prioridades da política habitacional. 

 

5. Estimular a produção de habitação de interesse social por demais agentes da 

produção habitacional, tais como a iniciativa privada, as associações e 

cooperativas populares de produção de moradias. 

 

6. Estimular a assessoria jurídica e técnica de engenharia, de arquitetura e social 

para indivíduos, entidades, grupos comunitários e movimentos na área de 

habitação de interesse social. 
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7. Reverter o processo de segregação sócio-espacial, por intermédio da oferta de 

áreas, do incentivo e indução à produção habitacional dirigida aos segmentos 

sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, bem como pela urbanização 

e regularização dos assentamentos precários ocupados por população de baixa 

renda. 

 

6.3. Diretrizes 
 

Para o pleno atendimento dos objetivos o Plano Local de Habitação de Interesse 

Social de Ponta Grossa estabelece como diretrizes:  

1. Integrar as ações em habitação às demais ações de políticas urbanas, sociais e 

ambientais, incluindo o acesso a equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, 

condições adequadas de mobilidade urbana e a proteção dos recursos naturais e 

da paisagem. 

 

2. Viabilizar o melhor aproveitamento da infraestrutura instalada e das edificações 

existentes, de forma a reverter a tendência de expulsão da população de baixa 

renda para áreas da cidade menos dotadas de infraestrutura, áreas de risco e de 

proteção ambiental. 

3. Viabilizar a produção de novas unidades habitacionais, particularmente em 

terrenos vazios ou subutilizados. 

 

4. Promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária dos 

assentamentos habitacionais precários e irregulares e sua plena inserção nos 

serviços de controle e manutenção urbanos comuns a toda a cidade. 

 

5. Promover a melhoria das moradias em assentamentos precários, urbanizados ou 

em processo de urbanização, por meio de crédito para reforma, ampliação ou 

melhoria das habitações. 

 

6. Promover o atendimento habitacional das famílias a serem removidas, no caso de 

necessidade de remoção de área de risco ou por necessidade de obra de 

urbanização, preferencialmente na mesma região ou, na impossibilidade, em 

outro local, com a participação das famílias no processo de decisão. 
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7. Desenvolver os programas, projetos e ações que viabilizem a implementação de 

Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS. 

 

8. Atuar na busca de soluções, junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, para os 

problemas relativos à aprovação e registro dos parcelamentos e dos lotes 

resultantes dos processos de urbanização.  

 

9. Atuar na coibição de novas ocupações por assentamentos habitacionais nas 

áreas inadequadas para essa finalidade, em especial as áreas de preservação 

ambiental, áreas de risco, áreas contaminadas e áreas de bens de uso comum do 

povo. 

 

10. Atuar na manutenção da informação atualizada sobre a situação habitacional do 

município. 

 

11. Implementar nos programas habitacionais alternativas como o aluguel social, o 

leasing, a auto-gestão e o consórcio, incrementando o comércio e o 

aproveitamento de imóveis usados ou vazios. 

 

12. Implementar os diversos institutos jurídicos e das legislações específicas que 

regulamentam o acesso à moradia.  

 

13. Aprimorar e ampliar a captação de recursos junto a outras esferas de governo, 

agentes financeiros e instituições internacionais para os programas de habitação 

de interesse social. 
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14.  

7. Linhas programáticas e programas 
 

Para fazer frente às necessidades habitacionais e aos objetivos e estratégias, 

foram estabelecidas as linhas programáticas que serão desenvolvidas pela Prefeitura 

Municipal a fim de implementar o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Ponta 

Grossa. Estas linhas estão referenciadas nas principais estratégias para que o plano 

cumpra seus objetivos e, portanto, possa ser instituído, por meio de regras específicas 

junto ao Fundo Municipal de Habitação. 

A regulamentação do Fundo Municipal de Habitação, como uma das estratégias 

para a implementação do Plano Local de Habitação de Interesse Social, deve estruturar 

regras gerais quanto à composição e formas de investimentos dos recursos. A estas se 

acoplarão as regras específicas, vinculadas ao desenho institucional de cada linha 

programática estabelecida. 

Diante deste desenho, é possível vincular as linhas de financiamento municipais 

com os programas e linhas das esferas estaduais e federais. As orientações para a 

utilização dos recursos passam pela combinação de regras tanto municipais, no âmbito 

da regulamentação do Fundo Municipal de Habitação, como também pela verificação e 

aplicação das regras destes programas estruturados nas demais esferas. 

Estas linhas programáticas são o cerne do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social de Ponta Grossa, já que sem elas, é difícil levar a cabo as estratégias delineadas 

para resolver os principais problemas habitacionais de Ponta Grossa. É neste sentido que 

estas linhas devem ser incluídas no rol das primeiras ações realizadas após a conclusão 

deste Plano, com a regulamentação do Fundo Municipal de Habitação e criação das 

rubricas específicas no orçamento municipal. 
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7.1. Linhas programáticas 
 

Quatro linhas programáticas são instituídas para o Plano Municipal de Habitação 

de Interesse Social de Ponta Grossa, de acordo com a nomenclatura do Plano Nacional 

de Habitação. Estas linhas programáticas e de atendimento correspondem à: 

 

 LPA 1 - Linha Programática e de Atendimento para Integração Urbana de 

Assentamentos Precários e Informais, que tem como objetivo o 

atendimento das necessidades existentes no universo dos assentamentos 

precários e irregulares, compreendendo a abertura e/ou consolidação do 

sistema viário, implantação de infraestrutura completa, reparcelamento do solo 

(quando necessário), viabilização da regularização fundiária, execução de 

obras de consolidação geotécnica, construção (quando necessária) de 

equipamentos sociais e a promoção de melhorias habitacionais nas áreas 

objeto de intervenção; 

 LPA 2 – Linha Programática e de Atendimento para Produção e 

Aquisição da Habitação, que tem como objetivo ampliar a oferta de novas 

unidades habitacionais para reduzir o déficit habitacional e para responder a 

demanda habitacional futura, por meio da promoção publica, privada e por 

autogestão popular; 

 LPA 3 – Linha Programática de Atendimento para Melhoria da Unidade 

Habitacional, que tem como objetivo viabilizar o acesso a materiais de 

construção para execução, conclusão, reforma e ampliação de unidades 

habitacionais promovidas pela população, de modo a garantir boas condições 

de habitabilidade e salubridade, uso adequado de materiais e técnicas 

construtivas, valorização arquitetônica e inserção urbana adequada. 

 LPA 4 – Linha Programática de Atendimento para o Desenvolvimento 

Institucional, que objetiva promover ações estratégicas para o 

desenvolvimento institucional dos componentes do Sistema Nacional de 

Habitação para exercer suas atribuições com autonomia técnica, 

administrativa e de gestão na formulação, implementação, monitoramento, 

avaliação e revisão da política, planos, programas e projetos habitacionais. 

 

Independentemente da implementação destas linhas programáticas, a Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa poderá desenvolver outras ações, conforme as necessidades 



 
 

       82 

habitacionais forem sendo alteradas ao longo do tempo. O Plano Local de Habitação de 

Interesse Social de Ponta Grossa tem como objetivo, entre outros, apontar quais 

programas habitacionais serão desenvolvidos. Estes programas devem ser articulados 

com as linhas programáticas do PlanHab, descritas anteriormente e estruturados em 

função das necessidades habitacionais, apontadas no diagnóstico, bem como das 

especificidades locais. 

 

7.2. Programas 
 

No Quadro 24 estão relacionados os programas a serem desenvolvidos na fase 

de implementação do PLHIS, de forma a atender os objetivos e diretrizes estabelecidos. 

A integração entre diretrizes, linhas programáticas e programas está visualizada na 

tabela, na qual se percebe que cada diretriz atende mais de um objetivo, as mesmas 

linhas de ação são vinculadas a diferentes diretrizes, assim como alguns programas 

estão repetidos em mais de uma linha programática, tendo em vista sua abrangência.  
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Quadro 24– Síntese dos objetivos, diretrizes, linhas de ação, programas e intervenções estratégicas 

Objetivos Diretrizes Linhas de ação Programas 

O1 
Garantir o direito universal à 

moradia digna, 
democratizando o acesso à 

terra urbanizada, à moradia e 
aos serviços de qualidade, 

ampliando a oferta de 
habitação e melhorando as 
condições de habitabilidade 
da população de baixa renda 

D04 
Promover a requalificação 
urbanística e a regularização 
fundiária dos assentamentos 
habitacionais precários e 
irregulares. 
D06 
Promover o atendimento 
habitacional das famílias a 
serem removidas de áreas de 
risco ou por necessidade de 
obra de urbanização. 
D07 
Desenvolver os programas, 
projetos e ações que viabilizem 
a implementação de Zonas 
Especiais de Interesse Social - 
ZEIS. 
D09 
Conter a ocupação habitacional 
ao longo dos arroios e áreas de 
elevada declividade. 
 

LPA 1 – Linha Programática e de 
Atendimento para Integração 
Urbana de Assentamentos 

Precários e Informais. 

PA 1A - Programa para Regularização 
Urbanística de Assentamentos Precários e 
Informais; 
PA 1B - Programa para Contenção de Novas 
Ocupações; 
PA 1C - Programa para Eliminação e 
Gerenciamento de Situações de Risco; 
PA 1D - Programa para Manutenção e Controle 
Urbano e Apoio à Remoção Temporária e 
Indenização; 

PA 1E - Programa de Atendimento para 
Regularização Urbanística de Assentamentos 
Precários. 

LPA 2 – Linha Programática e de 
Atendimento para Produção e 

Aquisição da Habitação. 

PA 2A – Programa para Promoção Pública ou 
Privada ou Por Autogestão de Novas Unidades 
Habitacionais; 
PA 2B – Programa para Promoção Pública de 
Locação Social para situações de emergência; 
PA 2C – Programa para Promoção Pública de 
Loteamentos Urbanos com Oferta de Materiais 
de Construção; 
PA 2D – Programa para Aquisição de Lotes 
Urbanizados e Unidades Habitacionais 
Existentes. 

O2 
Garantir o atendimento às 

necessidades habitacionais 
do conjunto da população, 

considerando as 
características diferenciadas 

da demanda e atuando de 
forma diferenciada segundo 

D07 
Desenvolver os programas, 
projetos e ações que viabilizem 
a implementação de Zonas 
Especiais de Interesse Social - 
ZEIS. 
D08 
Atuar na busca de soluções, 

LPA 2 – Linha Programática e de 
Atendimento para Produção e 

Aquisição da Habitação. 

PA 2A – Programa para Promoção Pública ou 
Privada ou Por Autogestão de Novas Unidades 
Habitacionais; 
PA 2C – Programa para Promoção Pública de 
Loteamentos Urbanos com Oferta de Materiais 
de Construção; 
PA 2D – Programa para Aquisição de Lotes 
Urbanizados e Unidades Habitacionais 
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segmentos de renda da 
população, tendo como 

prioridade o atendimento à 
população de menor renda 

junto aos Cartórios de Registro 
de Imóveis, para os problemas 
relativos à aprovação e registro 
dos parcelamentos e dos lotes 
resultantes dos processos de 
urbanização. 
D13 
Aprimorar e ampliar a captação 
de recursos. 

Existentes. 

O3 
Garantir a diversidade de 
soluções e a adequação 

tecnológica dos projetos, 
construção e manutenção 

dos empreendimentos 
habitacionais aos 

condicionantes do meio 
físico, visando melhoria da 

qualidade ambiental e 
paisagística dos 

empreendimentos 
habitacionais de interesse 

social 

D1 
Integrar as ações em habitação 
com as demais ações de 
políticas urbanas, sociais e 
ambientais. 
D02 
Viabilizar o melhor 
aproveitamento da infraestrutura 
instalada e das edificações 
existentes. 
D05 
Promover a melhoria das 
moradias em assentamentos 
precários, urbanizados ou em 
processo de urbanização. 

LPA 3 – Linha Programática de 
Atendimento para Assistência 

Técnica e Melhoria da Unidade 
Habitacional. 

PA 3A – Programa de Construção de Sanitários. 

O4 
Estimular a participação dos 
agentes sociais: população 
moradora, movimentos de 

luta por moradia, 
universidades, organizações 
não governamentais, setores 
imobiliários e empresariais 

entre outros, na elaboração e 
definição das ações e 
prioridades da política 

habitacional 
 

D10 
Atuar na manutenção da 
informação atualizada sobre a 
situação habitacional do 
município. 

LPA 4 – Linha Programática de 
Atendimento para o 

Desenvolvimento Institucional. 

PA 4A – Programa para capacitação profissional 
de técnicos dirigentes para gestão do PLHIS; 
PA 4B – Programa para realização de estudos e 
pesquisas sobre o déficit habitacional; 
PA 4C – Programa para revisão ou elaboração 
dos marcos regulatórios; 
PA 4D – Programa para elaboração de outros 
planos com os quais o PLHIS deve se articular, 
a exemplo do Plano de Regularização 
Urbanística Fundiária e Plano de Prevenção de 
Risco. 
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O5 
Estimular a produção de 

habitação de interesse social 
por demais agentes da 

produção habitacional, tais 
como a iniciativa privada, as 
associações e cooperativas 
populares de produção de 

moradias 

D13 
Aprimorar e ampliar a captação 
de recursos junto a outras 
esferas de governo, agentes 
financeiros e instituições 
internacionais para os 
programas de habitação de 
interesse social. 

LPA 2 – Linha Programática e de 
Atendimento para Produção e 

Aquisição da Habitação. 

PA 2A – Programa para Promoção Pública ou 
Privada ou Por Autogestão de Novas Unidades 
Habitacionais; 
 

O6 
Estimular a assessoria 

jurídica e técnica de 
engenharia, de arquitetura e 

social para indivíduos, 
entidades, grupos 

comunitários e movimentos 
na área de habitação de 

interesse social 

D06 
Viabilizar o atendimento 
habitacional das famílias a 
serem removidas 
D08 
Atuar na busca de soluções 
junto aos Cartórios de Registro 
de Imóveis para os problemas 
de aprovação e registro dos 
parcelamentos e dos lotes 
resultantes dos processos de 
urbanização. 
D12 
Implementar os diversos 
institutos jurídicos e as 
legislações específicas que 
regulamentam o acesso a 
moradia. 

LPA 3 – Linha Programática de 
Atendimento para Assistência 

Técnica e Melhoria da Unidade 
Habitacional. 

PA 1A - Programa para Regularização 
Urbanística de Assentamentos Precários e 
Informais; 
PA 1C - Programa para Eliminação e 
Gerenciamento de Situações de Risco; 
PA 1D - Programa para Manutenção e Controle 
Urbano e Apoio à Remoção Temporária e 
Indenização; 

PA 1E - Programa de Atendimento para 
Regularização Urbanística de Assentamentos 
Precários. 
PA 4A – Programa para capacitação profissional 
de técnicos dirigentes para gestão do PLHIS; 
PA 4B – Programa para realização de estudos e 
pesquisas sobre o déficit habitacional; 
PA 4D – Programa para elaboração de outros 
planos com os quais o PLHIS deve se articular, 
a exemplo do Plano de Regularização 
Urbanística Fundiária e Plano de Prevenção de 
Risco. 

O7 
Reverter o processo de 

segregação sócio-espacial, 
por intermédio da oferta de 

áreas, do incentivo e indução 
à produção habitacional 
dirigida aos segmentos 
sociais de menor renda, 

D02 
Viabilizar o melhor 
aproveitamento da infraestrutura 
instalada e das edificações 
existentes. 
D09 
Conter a ocupação habitacional 
ao longo dos arroios e áreas de 

LPA 1 – Linha Programática e de 
Atendimento para Integração 
Urbana de Assentamentos 

Precários e Informais 

PA 1A - Programa para Regularização 
Urbanística de Assentamentos Precários e 
Informais; 
PA 1B - Programa para Contenção de Novas 
Ocupações; 
PA 1C - Programa para Eliminação e 
Gerenciamento de Situações de Risco; 
PA 1D - Programa de Manutenção e Controle Urbano 
e Apoio à Remoção Temporária e Indenização; 
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inclusive em áreas centrais, 
bem como pela urbanização e 

regularização dos 
assentamentos precários 

ocupados por população de 
baixa renda 

elevada declividade. PA 1E - Programa de Atendimento para 
Regularização Urbanística de Assentamentos 
Precários. 
PA 4D – Programa para elaboração de outros 
planos com os quais o PLHIS deve se articular, 
a exemplo do Plano de Regularização 
Urbanística Fundiária e Plano de Prevenção de 
Risco 

LPA 2 –Linha Programática e de 
Atendimento para Produção e 

Aquisição da Habitação. 

PA 2A – Programa para Promoção Pública ou 
Privada ou Por Autogestão de Novas Unidades 
Habitacionais; 
PA 2C – Programa para Promoção Pública de 
Loteamentos Urbanos com Oferta de Materiais 
de Construção; 
PA 2D – Programa para Aquisição de Lotes 
Urbanizados e Unidades Habitacionais 
Existentes. 
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7.3. Estimativas de Custos 

Quanto às estimativas de custos, foram utilizadas as informações fornecidas pela 

PROLAR. O quadro 25 discrimina o preço da infraestrutura por unidade. 

Quadro 25 - CUSTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
SEGUNDO CATEGORIAS DA TABELA 38, PONTA GROSSA 

URBANIZAÇÃO SIMPLES 

Topografia 45,86 / U.H. 

Pavimentação Primária 1.004,50 / U.H. 

Rede de Esgoto 380,60 / U.H. 

Rede de Água 107,66 / U.H. 

Rede de Energia Elétrica - / U.H. 

Iluminação Pública 80,37 / U.H. 

Arborização 6,88 / U.H. 

Total Urbanização Simples R$ 1.625,87 / U.H. 

URBANIZAÇÃO COMPLEXA 

Topografia 45,86 / U.H. 

Pavimentação Primária 1.004,50 / U.H. 

Rede de Esgoto 380,60 / U.H. 

Rede de Água 107,66 / U.H. 

Rede de Energia Elétrica - / U.H. 

Iluminação Pública 80,37 / U.H. 

Arborização 6,88 / U.H. 

Pavimentação Asfáltica 2.963,96 / U.H. 

Galeria de Águas Pluviais 1.813,13 / U.H. 

Passeios e Calçadas 357,09 / U.H. 

Recuperação de Área Degradada 447,00 / U.H. 

Total Urbanização Complexa R$ 7.207,05 / U.H. 

REMANEJAMENTO 

Desfavelamento (remoção de casa, cerca e muros) 2.468,76 / U.H. 

Residência Alvenaria 
(Projeto Padrão PR 37 PMCMV) 

27.282,28 / U.H. 

Recuperação de Área Degradada 447,00 / U.H. 

Total Remanejamento R$ 30.198,04 / U.H. 

REASSENTAMENTO 

Desfavelamento (remoção de casa, cerca e muros) 2.468,76 / U.H. 

Lote Urbanizado (PMCMV) 9.992,81 / U.H. 

Residência Alvenaria (Projeto Padrão PR 37 PMCMV) 27.282,28 / U.H. 

Recuperação de Área Degradada 447,00 / U.H. 

Total Reassentamento R$ 40.190,85 / U.H. 

REGULARIZAÇÃO 

Regularização Fundiária 214,00 / U.H. 
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Total Regularização R$ 214,00 / U.H. 

MELHORIA HABITACIONAL 

Melhoria Habitacional 13.038,00 / U.H. 

Total Melhoria Habitacional  R$ 13.038,00 / U.H. 

PRODUÇÃO DE NOVAS MORADIAS 

Lote Urbanizado (PMCMV) 9.992,81 / U.H. 

Residência Alvenaria (Projeto Padrão PR 37 PMCMV) 27.282,28 / U.H. 

Total Produção de Novas Moradias 37.275,09 / U.H. 

LOTES 

Lote Padrão 12 x 25m – 300m² (variando de 275 a 300m²) 3.232,76 / U.H. 

Custo de Urbanização Simples R$ 1.625,87 / U.H. 

Total Lotes Urbanizados R$ 4.858,63 / U.H. 

Fonte: PROLAR. Dados trabalhados por RZS Consultoria 

7.4. Descrição dos programas por Linha Programática 
 

7.4.1. LPA 1 – Linha Programática de Atendimento para Integração Urbana de 
Assentamentos Precários e Subnormais 
 

Para a Linha Programática LPA 1, foram desenvolvidos os programas detalhados nos 

quadros a seguir: 

 

Quadro 26- PA 1A - PROGRAMA PARA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE 

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E SUBNORMAIS. 

Objetivos Específicos 

Promover a regularização fundiária de áreas 
ocupadas irregularmente a partir de uma parceria 
do Poder Público e da população beneficiária, 
envolvendo as dimensões jurídica, urbanística e 
social, objetivando a melhoria no ambiente urbano e 
legalizando a permanência dos moradores; 
Promoção da regularização da terra, edificações e 
de sua posse; 
Individualização das matrículas junto ao Registro de 
Imóveis; 
Titulação individual ou coletiva das unidades e 
inserção dos conjuntos nas rotinas de manutenção 
urbana municipal; 
Promover a permanência da população de baixa 
renda na área de origem. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Cooperativas Habitacionais, Sociedades 
Habitacionais, Associação de Moradores, Mutuários, 
Assessoria Técnica. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo 
Municipal de Habitação 

Demais Participantes 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
Secretaria de Assistência Social. 

Modalidade de atendimento Aprovação do assentamento junto ao Município, 
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mediante revisão da legislação municipal e da 
execução de obras de requalificação; 
Assessoria jurídica, social e arquitetural aos moradores 
para organização da gestão; 
Intervenções completas ou específicas nos 
assentamentos bem como para melhoria do 
saneamento. 

Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
parcial ou total. 

Situação Locacional Assentamentos em área urbana. 

Requisitos 
Características do 
Empreendimento 

Assentamentos em condições de regularização. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das 
Cidades / Caixa Econômica Federal (PAR/PSH) 

Indicadores de avaliação 

Percentual de famílias com escritura; 
Percentual do território legalizado; 
Percentual de melhoria das condições urbanas; 
Grau de satisfação das famílias com as mudanças 
ocorridas. 

 

7.4.1.1. Das estratégias específicas do Programa para Regularização Urbanística e 
Fundiária de Assentamentos Precários e Subnormais 
 

Frente ao quadro das ocupações subnormais do município de Ponta Grossa, este 

programa apresenta especificidades com relação à forma de atendimento. 

Para promover a melhoria das condições de habitação da população moradoras 

das ocupações subnormais e precários, este programa diversifica as modalidades de 

intervenção e desenvolve as ações, em função de três categorias: risco, infraestrutura e 

qualidade habitacional, como foi destacado nos capítulos anteriores desse PLHIS 

Considerando o grau de prioridade de intervenção de cada ocupação, foram 

produzidas as tabelas abaixo, nas quais estão especificados: os programas a serem 

desenvolvidos nas áreas das ocupações, o número de unidades por intervenção e a 

estimativa de custos baseada nos custos atuais orçados pela PROLAR. 
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Quadro 27 – TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 1 

Código Nome da ocupação 
Número 

de 
domicílios 

Grau de 
Prioridade 

Tipo de intervenção Custos (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

44 Jardim Maracanã - Av. Pres. Kennedy 33 1 33 0 1.205.725,50 0 

47ª Santo Antônio 95 1 27 68 1.085.152,95 14.552,00 

48 Vila Hilgemberg 118 1 83 35 3.335.840,55 7.490,00 

49 Vila Cristina 417 1 166 251 6.671.681,10 53.714,00 

50 Vila Clock 5 1 3 2 120.572,55 428,00 

52 Auto Estrada 83 1 53 30 2.130.115,05 6.420,00 

58 Vila Nova I 62 1 9 53 361.717,65 11.342,00 

59 Ronda - extensão do Arroio do Padre 114 1 84 30 3.376.031,40 6.420,00 

 Sub-total prioridade 1 927  458 469 18.286.836,75 100.366,00 

45 Jardim Maracanã - Av. Pres. Kennedy 47 2 47 0 1.888.969,95 0 

46 Vila Lina 60 2 30 30 1.205.725,50 6.420,00 

47B Santo Antônio 43 2 28 15 1.125.343,80 3.210,00 

51 Moisés Lerner 60 2 20 40 803.817,00 8.560,00 

53 Peixoto 40 2 4 36 160.763,40 7.704,00 

54 Vila Esperança – Ronda 15 2 11 4 442.099,35 856,00 

55 Ronda 42 2 27 15 1.085.152,95 3.210,00 

56 
Marina da  Ronda - (central) atrás do 
Ginásio Borell 

12 2 12 0 482.290,20 0 

57 Vila Nova II 61 2 61 0 2.451.641,85 0 

 Sub-total prioridade 2 380  240 140 9.645.804,00 29.960,00 

 TOTAL 1.307  698 609 27.932.640,75 130.326,00 

        Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento e R$214,00/U.H. para regularização fundiária
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Quadro 28 - TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 2 

Código Nome da ocupação 
Número 

de 
domicílios 

Grau de 
Prioridade 

Tipo de intervenção Custos (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

34ª Parque D. Pedro II 35 1 25 10 1.004.771,25 2.140,00 

38C 
Santa Paula - Rua da Benção e 

Rua Cajarana 
56 1 12 44 482.290,20 9.416,00 

42 Belo Horizonte I 30 1 20 10 803.817,00 2.140,00 

 Sub-total prioridade 1 121  57 64 2.290.878,45 13.696,00 

37ª Santana do Sabará 143 2 94 39 3.777.939,90 8.346,00 

37B Santana do Sabará 81 2 41 40 1.647.824,85 8.560,00 

37C Santana do Sabará 30 2 0 30 0 6.420,00 

38B Santa Paula - Rua Cajarana 54 2 14 40 562.671,90 8.560,00 

39 Dom Bosco 10 2 10 0 401.908,50 0 

40 San Marino - 1ª parte 22 2 22 0 884.198,70 0 

 Sub-total prioridade 2 340  181 149 7.274.543,85 31.886,00 

34B Parque D. Pedro II 30 3 0 30 0 6.420,00 

35 Santa Paula - Rua Nogueira 33 3 33 0 1.326.298,05 0 

36 
Jardim Santa Paula / Iansen/ 

Verona 
75 3 55 20 2.210.496,75 4.280,00 

38ª Sta Paula: R. Aleluia / R. Louro 127 3 40 67 1.607.634,00 14.338,00 

41 Jardim Araguaia 13 3 0 13 0 2.782,00 

43 Via Raquel 1 3 0 1 0 214,00 

 Sub-total prioridade 3 279  128 131 5.144.428,80 28.034,00 

TOTAL  740  366 344 14.709.851,10 73.616,00 
              Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento e R$214,00/U.H. para regularização fundiária
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Quadro 29 - TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 3 

Código Nome da ocupação 
Número 

de 
domicílios 

Grau de 
Prioridade 

Tipo de intervenção Custos (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

24A Vila Margarida 60 1 40 20 1.607.634,00 4.280,00 

112 Vila Dayse 28 1 28 0 1.125.343,80 0,00 

114 
Vila Francelina - 2ª 
parte 

60 1 0 60 0,00 12.840,00 

117 Jardim Conceição 17 1 7 10 281.335,95 2.140,00 

122 Jd. Tropeiros II 1 1 1 0 40.190,85 0,00 

125A 
Vilela - arroio Pilão 
de Pedra (FNHIS) 

124 1 104 20 4.179.848,40 4.280,00 

125B 
Vilela - Rua Bernardo 
Vasconcelos ( 
FNHIS) 

78 1 65 13 2.612.405,25 2.782,00 

126 Vila Mariana 110 1 88 22 3.536.794,80 4.708,00 

127 
Jardim Conceição - 
2ª parte 

55 1 22 33 884.198,70 7.062,00 

132 
Vila Baronesa - lado 
do arroio 

123 1 87 36 3.496.603,95 7.704,00 

133 Vila Liane 67 1 54 13 2.170.305,90 2.782,00 

 
Sub-total prioridade 
1 

723  496 227 19.934.661,60 48.578,00 

25 
São Luiz - beira da 
linha do trem 

23 2 23 0 924.389,55 0,00 

113 
Vila Francelina 
/Dayse 

113 2 78 35 3.134.886,30 7.490,00 

116 Rio Verde 29 2 22 7 884.198,70 1.498,00 

119A 31 de março 2 2 2 0 80.381,70 0,00 

119B 31 de março 2 2 0 2 0,00 428,00 

120 Vila Marina 6 2 0 6 0,00 1.284,00 
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121 

Marina - fundos da 
Escola Municipal  
Maria Laura (em fase 
de regularização) 

4 2 4 0 160.763,40 0,00 

124 Ana Rita 13 2 13 0 522.481,05 0,00 

128 Vila Nadal 40 2 15 25 602.862,75 5.350,00 

 
Sub-total prioridade 
2 

232  157 75 6.309.963,45 16.050,00 

115 
Matadouro Municipal 
- proximidades 

13 3 8 5 321.526,80 1.070,00 

118 Dal Col 5 3 5 0 200.954,25 0,00 

123 
Marina do Prado - 
atrás Joquei Clube 

3 3 0 3 0,00 642,00 

129 Jd. Conceição/Giana 14 3 6 8 241.145,10 1.712,00 

130 Jardim Carvalho II 3 3 0 3 0,00 642,00 

134 Centro 10 3 10 0 401.908,50 0,00 

 
Sub-total 
prioridade3 

48  29 19 1.165.534,65 4.066,00 

131 Monteiro Lobato 3 4 0 3 0,00 642,00 

 
Sub-total prioridade 
4 

3 4 0 3 0,00 642,00 

TOTAL 1.006  682 324 27.410.159,70 69.336,00 

Em andamento 206  173 33 6.953.017,05 7.062,00 

Total 800  509 291 20.457.142,65 62.274,00 

                      Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento, e R$214,00/U.H. para regularização fundiária
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Quadro 30 - TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 4 

Código Nome da ocupação 
Número 

de 
domicílios 

Grau de 
Prioridade 

Tipo de intervenção Custos (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

93B Olarias 30 1 15 15 602.862,75 3.210,00 

94 26 de Outubro/Olarias (Recursos FNHIS) 81 1 61 20 2.451.641,85 4.280,00 

95E 
Coronel Cláudio - abaixo do arroio 
(FNHIS) 

100 1 100 0 4.019.085,00 0 

97B Vila Clóris 68 1 68 0 2.732.977,80 0 

98 Vila Princesa 19 1 9 10 361.717,65 2.140,00 

101 Vila Bertha 49 1 49 0 1.969.351,65 0 

111 Vila Rubini I 32 1 32 0 1.286.107,20 0 

 Sub-total prioridade 1 379  334 45 13.423.743,90 9.630,00 

95ª Coronel Cláudio 32 2 16 16 643.053,60 3.424,00 

95C Coronel Cláudio - acima do arroio 25 2 15 10 602.862,75 2.140,00 

97ª Vila Clóris 16 2 0 16 0 3.424,00 

99 Juvêncio Correia 15 2 0 15 0 3.210,00 

102 Bortolo Borsato (Borsatinho) 52 2 6 46 241.145,10 9.844,00 

103 Bortolo Borsato 14 2 0 14 0 2.996,00 

104 Cachoeira 2 2 2 0 80.381,70 0 

105 Cinto Verde 8 2 0 8 0 1.712,00 

108 Vila São Francisco 12 2 0 12 0 2.568,00 

109 
Vila São Francisco - fundos UEPG – 
Campus 

28 2 13 15 522.481,05 3.210,00 

110B Jardim Paraíso 9 2 0 9 0 1.926,00 

110ª Jardim Paraíso 33 2 12 21 482.290,20 4.494,00 
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 Sub-total prioridade 2 246  64 182 2.572.214,10 38.948,00 

96 Vila Rio Branco 80 3 48 32 1.929.160,80 6.848,00 

100 Vila Vicentina 6 3 0 6 0 1.284,00 

106 Jardim Pontagrossense 40 3 20 20 803.817,00 4.280,00 

107 Jardim Progresso 22 3 12 10 482.290,20 2.140,00 

 Sub-total prioridade 3 148  80 68 3.215.268,00 14.552,00 

TOTAL 773  478 295 19.211.226,30 63.130,00 

Em andamento 181  161 20 6.470.726,85 4.280,00 

Total 592  317 275 12.740.499,45 58.850,00 

      Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento e R$214,00/U.H. para regularização fundiária 
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Quadro 31 - TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 5 

Código Nome da ocupação 
Número 

de 
domicílios 

Grau de 
Prioridade 

Tipo de intervenção Custos (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

70 Jardim Araucária 92 1 37 55 1.487.061,45 11.770,00 

71 
Av. Presid. Keneddy - lado Horto 
municipal 

5 1 5 0 200.954,25 0 

77C Santa Bárbara - perto do arroio 18 1 18 0 723.435,30 0 

81 Vila Cipa (2ª parte) 200 1 140 60 5.626.719,00 12.840,00 

82 Vila Pina 80 1 16 64 643053,60 13.696,00 

84 
Estrela do Lago - Rua Raimundo 
Correia 

70 1 28 42 1.125.343,80 8.988,00 

86 Vila Belém 50 1 40 10 1.607.634,00 2.140,00 

87 
Vila Pinheiro II - fundos do Jardim 
Europa 

5 1 0 5 0 1.070,00 

91 Jardim Central 15 1 0 15 0 3.210,00 

93ª Olarias 26 1 10 16 401.908,50 3.424,00 

 Sub-total prioridade 1 561  294 267 11.816.109,90 57.138,00 

60 Boa Vista/Oficinas 14 2 14 0 562.671,90 0 

62 Jardim Lagoa 1 2 1 0 40.190,85 0 

63 Vila Mocelin - parte 1 20 2 8 12 321.526,80 2.568,00 

64 Vila Mocelin  - parte 2 14 2 0 14 0 2.996,00 

65 Ouro Verde 850 2 50 800 2.009.542,50 171.200,00 

66 Conjunto Santa Marta 87 2 52 35 2.089.924,20 7.490,00 

67 
Conjunto Santa Maria / Colinas 
Verdes 

43 2 22 21 884.198,70 4.494,00 

69 San Marino - 2ª parte 52 2 32 20 1.286.107,20 4.280,00 
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73 
Vila Rica - fundo do Parque de Máq. 
da Prefeitura 

37 2 37 0 1.487.061,45 0 

74 Cara-Cará/Alvorada 40 2 0 40 0 8.560,00 

75 Cará-Cará 18 2 0 18 0 3.852,00 

76 Alfredo Ribas Sobrinho 9 2 0 9 0 1.926,00 

77ª Santa Bárbara - arroio 5 2 5  200.954,25 0 

77B 
Santa Bárbara -antes de chegar no 
rio 

10 2 0 10 0 2.140,00 

78 Vila Maier 30 2 14 16 562.671,90 3.424,00 

80 Vila Cipa (1ª parte) 19 2 5 14 200.954,25 2.996,00 

83 Jardim Itália 90 2 18 72 723.435,30 15.408,00 

85 Vila Guairá 25 2 5 20 200.954,25 4.280,00 

88 Jardim Esperança 144 2 0 144 0 30.816,00 

89ª Jardim Barreto 2 2 0 2 0 428,00 

89B Jardim Barreto 15 2 7 8 281.335,95 1.712,00 

89C Jardim Barreto 8 2 8 0 321.526,80 0 

92 Jardim Brasília 8 2 3 5 120.572,55 1.070,00 

 Sub-total prioridade 2 1.541  281 1.260 11.293.628,85 269.640,00 

61 Vila Ferroviário (ALL) 26 3 0 26 0 5.564,00 

68 Santa Luzia 37 3 12 25 482.290,20 5.350,00 

72 Colônia Dona Luiza 1 3 0 1 0 214,00 

79 Oficinas Taques 11 3 0 11 0 2.354,00 

90 Parque dos Franceses 2 3 2 0 80.381,70 0 

 Sub-total prioridade 3 77  14 63 562.671,90 13.482,00 

TOTAL  2.179  589 1.590 23.672.410,65 340.260,00 

          Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento e R$214,00/U.H. para regularização fundiária  
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Quadro 32 - TIPO DE INTERVENÇÃO E ESTIMATIVA DE CUSTOS POR OCUPAÇÃO SUBNORMAL, REGIÃO 6 

CÓDIGO NOME DA OCUPAÇÃO 
NÚMERO DE 
DOMICÍLIOS 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

TIPO DE INTERVENÇÃO CUSTOS (R$) 

Reassentamento Regularização Reassentamento Regularização 

3 Vila Real (linha de trem) 62 1 62 0 2.491.832,70 0 

4 Vila Real (ao lado do arroio) 35 1 0 35 0 7.490,00 

5 Borato 97 1 35 62 1.406.679,75 13.268,00 

11B 
Bonsucesso II (Rua Bela Vista do 

Paraíso) 
127 1 127 0 5.104.237,95 0 

11A Bonsucesso 113 1 113 0 4.541.566,05 0 

13 
Bonsucesso II (R Romanos, 

Hebreus e F. Beltrão) 
144 1 114 30 4.581.756,90 6.420,00 

16 Monte Carlo 53 1 38 15 1.527.252,30 3.210,00 

18 Leila Maria 91 1 36 55 1.446.870,60 11.770,00 

23 Tânia Mara/ Sta Lúcia 96 1 96 0 3.858.321,60 0 

24B Vila Margarida 55 1 46 9 1.848.779,10 1.926,00 

26 Jardim Palmeiras - Rua Jaguapitã 80 1 50 30 2.009.542,50 6.420,00 

27 Catarina Miro 15 1 0 15 0 3.210,00 

28 
Vila Sen. Flávio C. Guimarães - 

Campo do Fubá 
188 1 94 94 3.777.939,90 20.116,00 

29 
Madureira/ Senador Flávio carvalho 

Guimarães 
83 1 66 17 2.652.596,10 3.638,00 

30 Estrela Augusta 26 1 22 4 884.198,70 856 

33 Boa Vista - 2ª parte (linha do trem) 51 1 46 5 1.848.779,10 1.070,00 

 Sub-total prioridade 1 1316 1 945 371 37.980.353,25 79.394,00 
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1 Cristo Rei 6 2 0 6 0 1.284,00 

6A 6B - Portal do Norte (área verde) 15 2 0 15 0 3.615,00 

6B 6B - Portal do Norte (área verde) 20 2 20 0 803.817,00 0 

10 
Vila Congonhas (em processo de 

regularização) 
10 2 3 7 120.572,55 1.498,00 

14 Estrela do Norte 304 2 10 294 401.908,50 62.916,00 

15A Los Angeles - fio de alta tensão 100 2 20 80 803.817,00 17.120,00 

15B Los Angeles – erosão 100 2 35 65 1.406.679,75 13.910,00 

15C Los Angeles - quadra na última Rua 35 2 0 35 0 7.490,00 

17A Esplanada 29 2 1 28 40.190,85 5.992,00 

17B Esplanada 9 2 0 9 0 1.926,00 

17C 
Esplanada - ao lado da Escola 

Kamal Telecherani 
20 2 0 20 0 4.280,00 

19 Parque Nossa Senhora das Graças 80 2 10 70 401.908,50 14.980,00 

20 
Estrela da Colina (fase de 

desapropriação) 
90 2 0 90 0 19.260,00 

21 Estrela Atlânta 20 2 0 20 0 4.280,00 

22A 
Santa Mônica - fio de alta tensão R 

Nataliel 
27 2 27 0 1.085.152,95 0 

22B Santa Mônica 23 2 23 0 924.389,55 0 

22C Santa Mônica – Pinus 51 2 25 26 1.004.771,25 5.564,00 

32 Boa Vista 50 2 15 35 602.862,75 7.490,00 

 Sub-total prioridade 2 989 2 189 800 7.596.070,65 171.605,00 

2 Santa Edvirges 19 3 0 19 0 4.066,00 
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7 
Parque do Café (muro construído 

por particulares) 
1 3 1 0 40.190,85 0 

8 
Jardim Vitória (chácaras, acima de 

3sm) 
2 3 2 0 80.381,70 0 

9 Santa Luzia 3 3 0 3 0 642 

31 Pq. N. Sra das Graças (Conj.) 14 3 12 2 482.290,20 428 

12 
Bela Vista (em processo de 

regularização) 
420 3 80 340 3.215.268,00 72.760,00 

 Sub-total prioridade 3 459 3 95 364 3.818.130,75 77.896,00 

TOTAL 2.764 0 1.229 1.535 49.394.554,65 328.895,00 

Em andamento 90 0 0 90 0 19.260,00 

Total 2.674 0 1.229 1.445 49.394.554,65 309.635,00 

Obs.: Foram utilizados os valores de R$40.190,85 /U.H.para reassentamento e R$214,00/U.H. para regularização fundiária 
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Quadro 33 .REASSENTAMENTOS E REGULARIZAÇÕES NAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, 
2010. 

REGIÃO 
NÚMERO DE 
DOMICÍLIOS 

TIPO DE INTERVENÇÃO 

Reassentamento Regularização 

1 1.307 698 609 

2 740 366 344 

3 1.006 509 (682 – 173 em andamento) 291 (324 – 33 em andamento) 

4 773 317 (478 – 161 em andamento) 275 (295 – 20 em andamento) 

5 2.179 589 1.590 

6 2.764 1.229 
1.340 (1.430 – 90 em 

andamento) 

TOTAL 8.769* 3.705 3.840 

     * Total considerando-se as intervenções em andamento.  

 

Quadro 34 - ESTIMATIVAS DE CUSTOS DOS REASSENTAMENTOS E REGULARIZAÇÕES 
NAS OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, POR GRAU DE PRIORIDADE 

GRAU DE 
PRIORIDADE 

REGIÃO REASSENTAMENTO REGULARIZAÇÃO 

1 
 (2010-2013) 

1 18.286.836,75 100.366,00 

2 2.290.878,45 13.696,00 

3 19.934.661,60 48.578,00 

4 13.423.743,90 9.630,00 

5 11.816.109,90 57.138,00 

6 37.980.353,25 79.394,00 

Subtotal 1  103.732.583,85 308.802,00 

2 
 (2013-2017) 

1 9.645.804,00 29.960,00 

2 7.274.543,85 31.886,00 

3 6.309.963,45 16.050,00 

4 2.572.214,10 38.948,00 

5 11.293.628,85 269.640,00 

6 7.596.070,65 171.605,00 

Subtotal 2  44.692.224,90 558.089,00 

3  
(2017-2021) 

1 0 0 

2 5.144.428,80 28.034,00 

3 1.165.534,65 4.066,00 

4 3.215.268,00 14.552,00 

5 562.671,90 13.482,00 

6 3.818.130,75 77.896,00 

Subtotal 3  13.906.034,10 138.030,00 

4  
(2021-2023) 

1 0 0 

2 0 0 
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3 0 642,00 

4 0 0 

5 0 0 

6 0 0 

Subtotal 4  0 642,00 

TOTAL  162.330.842,90 1.005.563,00 

 
 

7.4.1.2. Estratégias Específicas do Programa para contenção de Novas Ocupações  

 
Esse programa tem por objetivo criar mecanismos para evitar a ocupação de 

áreas que foram desocupadas no programa habitacional, por não apresentarem 

condições de habitabilidade. Nesse sentido, resgata-se o Programa Casa Segura, que o 

Departamento de Patrimônio e Defesa Civil, ligado à Secretaria Municipal de 

Administração e Negócios Jurídicos da Prefeitura de Ponta Grossa vem desenvolvendo e 

que tem como objetivo diagnosticar, prevenir, controlar e eliminar situações de riscos 

naturais em áreas próximas a arroios.  

A partir da retirada das famílias das áreas de risco, o programa prevê a execução 

de trabalhos de recuperação dos arroios, como desassoreamento, limpeza, plantio de 

árvores, monitoramento de plantas, cercamento, entre outras ações. O programa inclui 

educação ambiental e monitoramento das áreas para evitar novas invasões. 

A proposta é fazer uma dotação orçamentária que permita não só a continuidade 

do programa Casa Segura, mas a sua ampliação, tendo em vista os reassentamentos 

previstos das áreas de risco e de preservação permanente. 

Custo Estimado: Recuperação das áreas liberadas pelos reassentamentos. 

(R$447,00/U.H. X área referente às 4.039 U.H. reassentadas = R$ 1.805.433,00). 

 

Quadro 35 - PA 1B - PROGRAMA PARA CONTENÇÃO DE NOVAS OCUPAÇÕES 

Objetivos Específicos 

Promover o controle e fiscalização de novas 
ocupações em áreas públicas para inibir o 
adensamento nas ocupações e assentamentos 
precários e informais existentes e a formação de 
novos. 

Participantes 

Agente Promotor Município. 

Demais Participantes 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil. 

Indicadores de avaliação 
Percentual de novas famílias nos assentamentos 
informais e precários; 
Percentual do território controlado e fiscalizado. 
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7.4.1.3. Estratégias Específicas do Programa para Eliminação e Gerenciamento de 
Situações de Risco  
 

Ponta Grossa apresenta áreas de assentamentos subnormais que apresentam 

riscos à população residente em função da sua fragilidade ambiental. O município 

apresenta algumas regiões nas quais é inadequado o adensamento de edificações. O 

Plano Diretor Municipal já destacou que: ―devido a presença das formações geológicas 

de origem sedimentar, os solos são pouco desenvolvidos, sendo frágeis arenosos e 

rasos, podendo ser observadas ações de processos erosivos.‖  

Face às condições geológicas de Ponta Grossa, deverá ser feito um estudo 

geológico da área urbana municipal de forma a identificar áreas passíveis para 

urbanização com a implantação de habitação de interesse social. 

Dessa forma, além das ações previstas no PA 1 A, de reassentamento das 

famílias em áreas de risco, propõe-se o estabelecimento de parceria entre a prefeitura e 

a universidade local, para desenvolvimento de estudos que possibilitem a delimitação das 

áreas frágeis e as recomendações quanto ao uso e ocupação do solo nesses locais. 

Custo estimado: R$ 470.656,00. Contratação de equipe sênior pelo período de 8 

meses, para elaboração de estudos geológicos e urbanísticos. 

 

 

Quadro 36- PA 1C - PROGRAMA PARA ELIMINAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITUAÇÕES DE RISCO 

Objetivos Específicos 

Reduzir os impactos negativos gerados pelos 
assentamentos precários e informais, como a 
contaminação da água; 
Reduzir os impactos de inundações e desabamento 
gerados pelas condições climáticas; 
Promover a permanência da população de baixa 
renda na área de origem, quando não estiverem 
comprometidas as condições de habitabilidade e 
ambiental; 
Diminuição dos riscos de contaminação das águas 
por meio da melhoria da habitabilidade. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Associação de Moradores, Mutuários, 
Assessoria Técnica; Ministério das Cidades e Governo 
Estadual do Paraná. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo 
Municipal de Habitação 

Demais Participantes 
Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência 
Social, Defesa Civil. 

Modalidade de atendimento 

Implantação de estruturas de operação e manutenção 
urbana sanitária e ambiental; 
Assessoria jurídica, social e arquitetural aos moradores 
para organização da gestão; 
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Intervenções específicas para melhoria do saneamento 
ambiental. 

Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
parcial ou total. 

Situação Locacional Assentamentos em área urbana. 

Requisitos 
Características do 
Empreendimento 

Assentamentos em condições de regularização. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das 
Cidades / Caixa Econômica Federal (PAR/PSH), 
Recursos Internacionais. 

Indicadores de avaliação 
Melhoria da qualidade sanitária e biológica da água; 
Diminuição de domicílios inundados. 

 

 

7.4.1.4. Estratégias Específicas para Regularização Urbanística e Fundiária de 
Assentamentos na Área Rural.  

 
A área rural de Ponta Grossa sofreu um esvaziamento grande nas últimas 

décadas e atualmente representa 2,53% da população municipal. A manutenção da 

população na área rural depende das condições de vida que ela consegue ter ali. 

Nesse sentido, fazer a regularização fundiária de áreas ocupadas por 

comunidades rurais representa a garantia da permanência da população nesses locais. A 

lei nº 11.977/2009, na Seção 3 do Capítulo I, apresenta a regulamentação dos possíveis 

recursos para financiamento da habitação rural. 

Está prevista a regularização de 200 habitações na área rural, no Guaragi 

conforme estimativa dos técnicos da PROLAR. 

Custo estimado: R$ 2.975.574,00. Regularização de 200 unidades e urbanização 

simples da área. (Urbanização Simples = R$1.625,87/ U.H.; Custas da Regularização 

Fundiária = R$214,00/ U.H.; Melhoria Habitacional = R$ 13.038,00 / U.H. Total de 

R$14.877,87/ U.H. x 200 unidades = R$ 2.975.574,00). 

 
 

Quadro 37 - PA 1D - PROGRAMA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS 

NA ÁREA RURAL. 

Objetivos Específicos 

Promover a regularização fundiária de 
assentamentos subnormais rurais a partir de uma 
parceria do Poder Público e da população 
beneficiária, envolvendo as dimensões jurídica, 
urbanística e social, objetivando a melhoria no 
ambiente rural e legalizando a permanência dos 
moradores; 
Promoção da regularização da terra, edificações e 
de sua posse; 
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Individualização das matrículas junto ao Registro de 
Imóveis; 
Titulação individual ou coletiva das unidades e 
inserção dos conjuntos nas rotinas de manutenção 
rural; 
Promover a permanência da população de baixa 
renda na área de origem. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Cooperativas Habitacionais, Sociedades 
Habitacionais, Associação de Moradores, Mutuários, 
Assessoria Técnica. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo 
Municipal de Habitação 

Demais Participantes 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
Secretaria de Assistência Social. 

Modalidade de atendimento 

Aprovação do assentamento junto ao Município, 
mediante revisão da legislação municipal e da 
execução de obras de requalificação; 
Assessoria jurídica, social e arquitetural aos moradores; 
Intervenções completas ou específicas nos 
assentamentos . 

Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
parcial ou total. 

Situação Locacional Assentamentos em área rural (Guaragi) 

Requisitos 
Características do 
Empreendimento 

Assentamentos em condições de regularização. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das 
Cidades / Caixa Econômica Federal 

Indicadores de avaliação 

Percentual de famílias com escritura; 
Percentual do território legalizado; 
Percentual de melhoria das condições rurais; 
Grau de satisfação das famílias com as mudanças 
ocorridas. 

 

7.4.1.5. Estratégias Específicas para Atendimento para Integração Urbana de 
Assentamentos Precários  
 

Esse programa tem por objetivo dotar de infraestrutura e equipamentos urbanos 

os assentamentos precários, que apesar de possuírem a regularidade fundiária de suas 

áreas, não apresentam condições urbanísticas adequadas, com carência de 

infraestrutura e equipamentos urbanos. 

Custo estimado: R$ 163.753.163,00. Urbanização Complexa das áreas. 

(Urbanização Complexa = R$ 7.207,05/ U.H. x 22.860 unidades). 
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Quadro 38- PA 1E - PROGRAMA DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA 
DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS 

Objetivos Específicos 

Promover a inclusão territorial dos moradores de 
assentamentos precários, predominantemente de baixa 
renda, por meio de ações que assegurem melhorias nas 
suas condições de vida através da regularização 
urbanística com a oferta de infraestruturas de saneamento 
básico e drenagem, articuladas com o sistema viário e de 
espaços públicos conectados com as vias do entorno; 
  

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Cooperativas Habitacionais, Sociedades 
Habitacionais, Associação de Moradores, Mutuários, 
Assessoria Técnica. 

Agente 
Financeiro 

Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Fundo 
Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo Municipal de 
Habitação 

Demais 
Participantes 

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio 
Ambiente, Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

Modalidade de atendimento 

Intervenções na infraestrutura dos assentamentos. 
Implantação, quando necessária, de equipamentos 
básicos, em especial de lazer, saúde e educação. 
Prestação de serviços públicos que promovam o 
desenvolvimento humano e comunitário 

Beneficiário 
Final 

Renda 
Prioridade para os assentamentos com população com 
renda entre zero a três salários mínimos. 

Situação 
Locacional (1) 

Assentamentos precários em área urbana. 

Requisitos 
Características 

do 
Empreendimento 

Assentamentos precários que apresentam carência de 
infraestrutura. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das Cidades 
/ Caixa Econômica Federal (PAR/PSH) 

Indicadores de avaliação 

Percentual de acréscimo de redes de infraestrutura 
instaladas no período sobre o total existente; 
Percentual de acréscimo de equipamentos sociais 
instalados no período sobre o total existente; 
Grau de satisfação das famílias com as mudanças 
ocorridas. 

 

7.4.2. LPA 2 – Linha Programática de Atendimento para Produção e 
Aquisição da Habitação 
 

7.4.2.1. Estratégias Específicas para Promoção Pública ou Privada ou Por 
Autogestão de Novas Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais.  

 
Para assegurar e promover o acesso à moradia digna, este programa atua na 

ampliação de ofertas de habitação, tendo em vista as necessidades habitacionais atuais, 

inclusive das necessidades de reassentamento, e futuras. 
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Atuar neste programa é fundamental para evitar o surgimento de novas áreas de 

ocupações irregulares e garantir o acesso a toda população, em especial a de mais baixa 

renda. Na decisão de orientar as ações estratégicas do município modalidades de 

intervenção são constituídas: 

 Provisão e Sustentabilidade Habitacional: compreende a provisão de novas 

oportunidades habitacionais; 

 Diversidade de tipologias habitacionais e integração social: envolve a 

produção de novas tipologias habitacionais relacionadas com as demandas 

sociais da população. 

 Urbanização Integral: compreende a implantação de infraestrutura, abertura e 

consolidação de sistema viário, reparcelamento do solo, obras de 

consolidação geotécnica, construção de equipamentos sociais; 

 Assistência social: envolve o acompanhamento e monitoramento das 

condições de habitabilidade. 

 

Esse programa tem o objetivo de promover a construção de novas moradias para 

eliminar o déficit habitacional de Ponta Grossa e atender a demanda habitacional gerada 

pelo crescimento da população no período. 

Em 2010, o déficit habitacional total (urbano e rural) projetado é de 7.671 

unidades, que terá um acréscimo de 1.783 unidades até 2021. 

Custo estimado: R$ 352.398.700,86 (9.454 unidades habitacionais (referente ao 

déficit habitacional) x R$37.275,09/ U.H. (relativo à construção da casa e terreno). 

 

Quadro 39- PA 2A – PROGRAMA PARA PROMOÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA OU POR AUTOGESTÃO 

DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS E RURAIS 

Objetivos Específicos 

Produção de unidades habitacionais; 
Diminuição dos custos unitários dos 
financiamentos; 
Integrar o subprograma a recursos de fontes de 
financiamento existentes. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Ministério das Cidades, Caixa Econômica 
Federal, Cooperativas Habitacionais, Sociedades 
Habitacionais. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo 
Municipal de Habitação 

Demais Participantes 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, 
Secretaria de Assistência Social. 

Modalidade de atendimento 
Construção de unidades habitacionais completa; 
Assessoria jurídica, social e arquitetural aos moradores 
para organização da gestão. 
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Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
parcial ou total. 

Situação Locacional Área urbana e rural 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das 
Cidades / Caixa Econômica Federal (PAR/PSH). 

Indicadores de avaliação Número de unidades habitacionais. 

 

7.4.2.2. Estratégias Específicas para Promoção Pública de Locação Social 
Temporária de Moradias em Situações Emergenciais 
 

A locação social é um recurso assistencial mensal destinado a atender, em 

caráter de emergência, famílias que se encontram sem moradia em função de situações 

relacionadas com catástrofes naturais (chuvas prolongadas ou súbitas, enxurradas, 

chuvas de granizo ou vendavais. A família beneficiada recebe uma casa ou uma quantia 

equivalente ao custo de um aluguel popular concedido pelo prazo máximo de seis meses.  

Custo estimado: R$ 5.591.263,50 (150 unidades habitacionais (referente ao déficit 

habitacional) x R$ 37.275,09/ U.H. (relativo a construção da casa e terreno). 

 

Quadro 40 - PA 2B – PROGRAMA PARA PROMOÇÃO PÚBLICA DE LOCAÇÃO SOCIAL DE MORADIAS 

PARA PESSOAS EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS 

Objetivos Específicos 
Disponibilizar habitações para locação social para 
relocação de população em situações de 
emergência. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Ministério das Cidades, Caixa Econômica 
Federal. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR e Fundo 
Municipal de Habitação, BID, BIRD. 

Demais Participantes Assistência Técnica. 

Modalidade de atendimento 
Disponibilização de habitação pelo poder público 
municipal para locação temporária em situações de 
emergência. 

Beneficiário 
Final 

Renda De zero a três salários mínimos. 

Situação Locacional Imóveis localizados no município. 

Requisitos 
Características do 
Empreendimento 

Locação temporária, de forma a poder atender 
situações de emergência do município. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Fundo Municipal / Fundo Estadual / Ministério das 
Cidades/ Caixa Econômica Federal, Banco 
Interamericano de Desenvolvimento. 

Indicadores de avaliação Número de unidades habitacionais. 
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7.4.2.3. Das Estratégias Específicas para Promoção Pública e Privada de 
Loteamentos Urbanos com Oferta de Materiais de Construção  

 

Para assegurar e promover o acesso à terra urbana este programa atua na 

ampliação de ofertas de lotes urbanos, tendo em vista as necessidades habitacionais 

atuais, inclusive das necessidades de reassentamento, e futuras. 

Atuar neste programa é fundamental para evitar o surgimento de novas áreas de 

ocupações irregulares e garantir o acesso a toda população, em especial a de mais baixa 

renda. Na decisão de orientar as ações estratégicas do município modalidades de 

intervenção são construídas: 

 Provisão e Sustentabilidade Habitacional: compreende a provisão de novas 

oportunidades habitacionais; 

 Urbanização Integral: compreende a implantação de infraestrutura, abertura e 

consolidação de sistema viário, reparcelamento do solo, obras de 

consolidação geotécnica, construção de equipamentos sociais; 

 Assistência social: envolve o acompanhamento e monitoramento das 

condições de habitabilidade. 

 Auxílio para o financiamento de material de construção. 

 

A demanda habitacional em função do crescimento populacional em 2010 é de 

1.311 unidades e segundo as projeções chegará a 14.904 unidades em 2021. São novas 

famílias que se formam gerando a necessidade de mais habitações na faixa de renda de 

0 a 5 salários mínimos. 

Custo estimado: R$ 72.413.021,52. (14.904 lotes urbanizados (referentes à 

demanda habitacional até 2021) x R$ 4.858,63 /UH.(referente ao lote e à urbanização 

simples). 

 

Quadro 41 - PA 2C – PROGRAMA PARA PROMOÇÃO PÚBLICA E PRIVADA DE LOTEAMENTOS 

URBANOS COM OFERTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  

Objetivos Específicos 
Viabilizar a promoção pública e privada de lotes 
urbanizados que pode estar associada à oferta de 
materiais de construção. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Ministério das Cidades, Caixa Econômica 
Federal, Cooperativas Habitacionais, Sociedades 
Habitacionais, Instituições Financeiras Privadas. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Governo Estadual. 

Demais Participantes Assistência Técnica. 

Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
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parcial ou total. 

Situação Locacional Loteamentos em área urbana e rural. 

Fontes de Recurso / Subsídios 

Fundo Municipal / Fundo Estadual / Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social / Ministério das Cidades / 
Caixa Econômica Federal, Recursos orçamentários do 
governo estadual e municipal. 

Indicadores de avaliação 
Número de unidades habitacionais que tiveram apoio; 
Grau de satisfação das famílias. 

 

7.4.3. LPA 3 – Linha Programática de Atendimento para Melhoria Habitacional 

7.4. 3.1. Estratégias Específicas para Construção de Sanitários 

 

O diagnóstico revelou que um número considerável de famílias não dispõe de 

sanitários em suas moradias. Nesse sentido, o programa tem o objetivo de proporcionar 

recursos para a construção de banheiros. Foram identificadas 6.167 unidades 

domiciliares nessa situação em 2010. Para efeito de cálculo dos recursos necessários, 

adotou-se o número de unidades de 2010, considerando-se que será possível controlar a 

situação para os demais anos. 

Custos estimados: R$ 17.390.940,00 (6.167 unidades x R$ 2.820,00/ U.H.) 

 

Quadro 42 - PA 3A – PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS 

Objetivos Específicos 

Viabilizar o acesso a aquisição de materiais de 
construção associados a serviços de assistência 
técnica para construção de sanitário por 
autopromoção; 
Viabilização da execução de melhoria no estoque 
habitacional; 
Melhoria das condições de habitabilidade. 

Participantes 

Agente Promotor 
Município, Ministério das Cidades, Caixa Econômica 
Federal. 

Agente Financeiro 
Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, 
Fundo Estadual de Habitação, PROLAR, Instituições 
Financeiras Privadas. 

Demais Participantes 
Assistência Técnica, Cooperativas Habitacionais, 
Sociedades Habitacionais. 

Modalidade de atendimento 
Construção banheiros; 
Execução de adaptações para moradores com 
necessidades especiais. 

Beneficiário 
Final 

Renda 
De zero a três salários mínimos – subsídio total. 
De quatro a seis salários mínimos – financiamento 
parcial ou total. 

Situação Locacional Área urbana e rural. 

Fontes de Recurso / Subsídios 

Subsídios integrais com recursos não-onerosos do 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social / 
Fundo Municipal / Fundo Estadual, Créditos com 
recursos onerosos do FGTS. 
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Indicadores de avaliação 

Número de unidades habitacionais que tiveram apoio 
na execução, conclusão, reforma e ampliação; 
Grau de satisfação das famílias com as mudanças 
ocorridas. 

 

 

7.4.4. LPA 4 – Linha Programática de Atendimento para o Desenvolvimento 
Institucional 

 
Essa linha programática tem por objetivo o desenvolvimento institucional dos 

órgãos gestores das políticas de habitação social e das políticas que tenham interface 

com elas. É estruturada em quatro programas que têm como atributo comum, o propósito 

de melhorar o desempenho das estruturas públicas. 

 

PA 4A – Programa para capacitação profissional de técnicos dirigentes para gestão do 

Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa.  

Valor: R$ 150.000,00. 

Objetivo: contratação de consultoria para realização de cursos de capacitação dos 

técnicos municipais com relação ao PLHIS. 

 

Quadro 43 - PA 4A – PROGRAMA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICOS 
DIRIGENTES PARA GESTÃO DO PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL DE PONTA GROSSA 

Objetivos Específicos 

Promover ações estratégicas para o 
desenvolvimento institucional para capacitação 
profissional de técnicos; 
Desenvolvimento de ações de capacitação do poder 
público municipal, inclusive mediante articulações 
regionais, para ampliação e melhor aproveitamento 
da capacidade técnica e das estruturas de 
operacionalização pública. 

Participantes 

Agente Promotor 
Ministério das Cidades, Governo do Estado do Paraná, 
Município. 

Agente Financeiro 
Caixa Econômica Federal, Governo Estadual e 
Municipal. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Recursos do Orçamento Geral da União / Recursos 
orçamentários do governo estadual e municipal / 
Recursos Internacionais. 

Indicadores de avaliação Percentual de ações de capacitação. 
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PA 4B – Programa para realização de estudos e pesquisas sobre o Déficit Habitacional.  

Valor: R$ 200.000,00. 

Objetivo: contratação de consultoria para levantamento e cadastramento das 

características sociais das famílias residentes em ocupações subnormais. 

 

Quadro 44 - PA 4B – PROGRAMA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE O 
DÉFICIT HABITACIONAL 

Objetivos Específicos 

Promover ações estratégicas para o 
desenvolvimento institucional de estudos e 
pesquisas sobre o déficit habitacional, 
complementares aos estudos e pesquisas nacionais 
e de instituições, tais como CEBRAP e IBGE. 

Participantes 

Agente Promotor 
Ministério das Cidades, Governo do Estado do Paraná, 
Município. 

Agente Financeiro 
Caixa Econômica Federal, Governo Estadual e 
Municipal. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Recursos do Orçamento Geral da União / Recursos 
orçamentários do governo estadual e municipal / 
Recursos Internacionais. 

Indicadores de avaliação Percentual de estudos e pesquisas. 

 

 

PA 4C – Programa para revisão dos marcos regulatórios. 

Valor: R$120.000,00. 

Objetivo: contratação de consultoria para revisão da legislação urbanística de forma a 

adaptá-la às regras da PNH. 

 

Quadro 45 - PA 4C – PROGRAMA PARA REVISÃO OU ELABORAÇÃO DOS MARCOS 
REGULATÓRIOS 

Objetivos Específicos 

Promover ações estratégicas para o 
desenvolvimento institucional para revisão e 
elaboração de marcos regulatórios, de modo 
gradual, por intermédio de ações e estudos que 
contribuam para aumentar a eficiência, efetividade e 
eficácia dos investimentos e ações habitacionais. 

Participantes 

Agente Promotor 
Ministério das Cidades, Governo do Estado do Paraná, 
Município. 

Agente Financeiro 
Caixa Econômica Federal, Governo Estadual e 
Municipal. 

Demais Participantes Judiciário 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Recursos do Orçamento Geral da União / Recursos 
orçamentários do governo estadual e municipal / 
Recursos Internacionais. 

Indicadores de avaliação 
Percentual de ações de revisão e elaboração de 
marcos regulatórios; 
Percentual de oficinas de capacitação para execução. 
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PA 4D – Programa para elaboração de outros planos com os quais o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa deve se articular: Plano de Prevenção de 

Risco, Plano de Drenagem e Plano de Preservação do Patrimônio Histórico.  

Valor: R$ 700.000,00. 

Objetivo: contratação de consultoria para elaboração dos planos setoriais. 

 

Quadro 46 - PA 4D – PROGRAMA PARA ELABORAÇÃO DE OUTROS PLANOS COM OS QUAIS 
O PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE PONTA GROSSA DEVE SE 

ARTICULAR  

Objetivos Específicos 

Promover ações estratégicas para o 
desenvolvimento institucional de elaboração de 
planos complementares e de interface AP plano 
habitacional. 

Participantes 

Agente Promotor 
Ministério das Cidades, Governo do Estado do Paraná, 
Município. 

Agente Financeiro 
Caixa Econômica Federal, Governo Estadual e 
Municipal. 

Fontes de Recurso / Subsídios 
Recursos do Orçamento Geral da União / Recursos 
orçamentários do governo estadual e municipal / 
Recursos Internacionais. 

Indicadores de avaliação 
Percentual de planos desenvolvidos, diretamente 
atrelados ao PLHIS. 

 

 

7.5 - Estimativa e disponibilidade de terra para produção de novas unidades 
habitacionais 

Para estimar a necessidade de novas terras para a produção habitacional, seja 

para oferta de novas unidades habitacionais ou para reassentamento de famílias 

residentes em áreas inaptas à urbanização, foram identificadas as áreas passíveis de 

serem delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social, conforme o Mapa nº 27 – 

Vazios Urbanos classificados.  

A implementação de Zonas Especiais de Interesse Social tem por objetivo atuar 

no mercado fundiário de Ponta Grossa, reservando parte do estoque de terrenos vagos 

urbanos, para empreendimentos habitacionais de interesse social. A criação de ZEIS tem 

como objetivo viabilizar e democratizar o acesso à terra urbana para a população de 

baixa renda, bem como definir as áreas prioritárias para que o poder público realize sua 

política de habitação de interesse social. 

A definição das áreas aptas para ZEIS foi feita a partir do mapeamento dos 

terrenos vazios no município, realizado pela Prefeitura (Mapa nº 25 – Vazios Urbanos), 



 
 

    114 

confrontado com as informações sobre relevo, vegetação e zoneamento, utilizando-se as 

bases cartográficas dos órgãos municipais responsáveis pelos temas citados.  

A metodologia utilizada adotou três critérios para seleção das áreas:  

(i) Foram consideradas áreas inaptas para habitação de interesse social: as 

áreas suscetíveis à inundações (de acordo com o mapeamento produzido pela Defesa 

Civil), as áreas com declividades superiores à 30% e as APPs (Áreas de Preservação 

Permanente); 

(ii) Foram consideradas áreas sem restrições por habitação de interesse social 

todas as áreas sem restrição ambiental e (iii) áreas aptas para ocupação por habitação 

de interesse social, as áreas que, de acordo com o Zoneamento do Uso e Ocupação do 

Solo Municipal passíveis de adensamento. (ver Mapa nº 28 – Aptidões e Restrições). 

O resultado desse cruzamento encontra-se no Mapa nº 27 – Vazios Urbanos 

Classificados, onde estão representados os terrenos vazios urbanos classificados a partir 

dos critérios acima. As áreas resultantes foram classificadas de acordo com o 

zoneamento atual do solo, considerando-se como ZEIS 3 aqueles vazios que possuem 

disponibilidade para um maior adensamento e possível verticalização, quando for o caso; 

e ZEIS 2, aquelas áreas onde de acordo com o zoneamento é possível um adensamento 

horizontal. 

A partir do levantamento realizado foi elaborado o Mapa nº28 – Áreas Prioritárias 

para implantação de ZEIS, que apresenta as manchas onde estão as maiores 

concentrações de vazios urbanos que têm potencialidade para serem transformados em 

ZEIS 2 e ZEIS 3.  

Os Quadros 47 e 48 apresentam a quantidade de vazios urbanos existentes no 

perímetro urbano de Ponta Grossa, de acordo com suas características: 

Quadro 47 – CLASSIFICAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS  

Vazios Urbanos 

Classe Área (m²) Área (ha) % 

Áreas com restrição ambiental e quanto ao 
Zoneamento 

1.479.408 147,98 8,9% 

Áreas com restrição ambiental 4.176.552 417,67 25,1% 
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Áreas com restrição quanto ao Zoneamento 3.137.927 313,71 18,8% 

Áreas aptas - ZR2 6.774.511 677,49 40,6% 

Áreas aptas - ZR3 1.102.845 110,27 6,6% 

Total 16.671.242 1.667,12 100,0% 

 

Quadro 48 - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS NÃO LOTEADAS 

Áreas não Loteadas 

Classe Área (m²) Área (ha) % 

Áreas com restrição ambiental e quanto ao 
Zoneamento 

4.985.000 498,50 8,3% 

Áreas com restrição ambiental 9.312.500 931,25 15,4% 

Áreas com restrição quanto ao Zoneamento 20.982.500 2.098,25 34,7% 

Áreas aptas - ZR2 15.455.000 1.545,50 25,6% 

Áreas aptas - ZR3 9.682.500 968,25 16,0% 

Total 60.417.500 6.041,75 100,0% 

 

As áreas aptas (ZR2 e ZR3) totalizaram 787,76 ha e as áreas não loteadas 

representam 1.634 ha. A soma das duas é igual a 3.301,51 ha. Levando-se em conta a 

necessidade de abertura de ruas, doação à prefeitura, no caso de novos loteamentos, 

considerou-se como área líquida passível de ser loteada, 65% do total, que resultou em 

2.145,98 ha. 

Considerando ainda, o lote mínimo de 300,00 m², nesses vazios urbanos será 

possível a produção estimada de 71.533 lotes (esse número deve se alterar em função 

de características específicas de cada local, mas de forma geral, essa estimativa serve 

para comparar o potencial aproximado de lotes e a demanda existente). 

Do ponto de vista da demanda, considerando-se as necessidades habitacionais 

identificadas no capítulo anterior, em 2010 seria necessária a construção de 28.063 

novas unidades (lotes e lotes e casas) para a população com renda mensal entre 0 a 5 

s.m.. 

Verifica-se que as áreas existentes dentro do perímetro urbano são suficientes 

para abrigar essa demanda, sem considerar ainda a hipótese de verticalização nem o 

aumento do perímetro urbano, não recomendado, tendo em vista a baixa densidade da 

área urbana.
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8. Metas normativas e institucionais 
 

8.1. Questões normativas e institucionais 
 

A base normativa do Município de Ponta Grossa referente ao setor urbanístico e 

habitacional foi elencada no Produto Diagnostico Habitacional, no qual foram analisadas 

as legislações atinentes ao tema. Ressalta-se as questões que devem ser destacadas 

como importantes para a implementação do Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social: 

 O Plano Diretor, estabelece como instrumentos para a implementação da política 

de desenvolvimento: diretrizes, planos de ação integrada, planos setoriais, sendo 

o Plano de Habitação de Interesse Social, um deles. Nas próximas revisões do 

Plano Diretor deverão ser levadas em conta as demandas do PLHIS-PG, 

incorporando as suas diretrizes. 

 O Plano Diretor regulamenta a aplicação dos instrumentos de política urbana — 

preconizados pelo Estatuto das Cidades. Existem alguns instrumentos 

importantes para encaminhamento da política de habitação proposta neste Plano 

que necessitam ter ampliada a sua utilização, garantindo a sua efetiva aplicação, 

entre eles, o Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios - PEUC, bem 

como o IPTU Progressivo no Tempo e o Direito de Preempção. 

O município de Ponta Grossa já oficializou sua adesão ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS, de acordo com as exigências da Lei Federal no 

11.124/0522. O Fundo e o Conselho Gestor do PLHIS, bem como o desenvolvimento 

institucional são questões fundamentais para o PLHIS-PG. 

 O desenvolvimento institucional deve ser considerado como estratégico para a 

consolidação e fortalecimento da Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social de Ponta Grossa. A Política Municipal de Habitação deve contemplar 

mecanismos de gestão que possibilitem integrar diferentes atores, distintas 

esferas e níveis de atuação, de forma transparente e eficiente. Nesse sentido, 

deve-se privilegiar os mecanismos e práticas de planejamento que resultem em 

modernização organizacional e capacitação técnica dos agentes públicos e 

privados, buscando propiciar uma maior capacidade de gerenciamento das 

questões habitacionais. No arranjo institucional do Plano Municipal de Habitação 



 
 

    117 

de Interesse Social de Ponta Grossa, são considerados agentes promotores de 

programas habitacionais os órgãos, instituições e empresas públicas e privadas 

que promovam empreendimentos habitacionais dirigidos para grupos de famílias 

de baixa renda. Assim, são importantes agentes promotores do PMHIS-PG: 

Governo Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, Cooperativas e 

Associações Habitacionais, bem como Empresas do Setor da Construção Civil. 

 

8.2. Metas normativas e institucionais 
 

Considerando os objetivos e diretrizes propostos, bem como, os programas a 

serem implementados, são definidas as metas de natureza normativa e institucional, a 

serem implementadas pela Política Municipal de Habitação de Interesse Social de Ponta 

Grossa. 

 

8.2.1. Metas Normativas 
 

Do ponto de vista normativo, o Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Ponta Grossa indica a adoção das seguintes metas: 

 Considerar na revisão do Plano Diretor as diretrizes para habitação de interesse 

social; 

 Rever a lei de ZEIS de maneira a incorporar as questões indicadas neste Plano; 

 Elaborar e regulamentar a lei de Assistência Técnica, respeitando as linhas de 

atuação do PlanHab; 

 Regulamentar a atuação e participação das associações e cooperativas 

municipais, correspondendo às exigências do SNHIS; 

 Promover a revisão da Política Municipal de Habitação e do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa, após a publicação completa dos 

resultados do Censo Demográfico do IBGE de 2010, em prazo a ser estabelecido, 

promovendo ampla divulgação pública e garantindo a aprovação no Conselho 

Gestor do PLHIS, com eventual redefinição dos programas e estratégias. 

 

8.2.2. Metas Institucionais 
 

Do ponto de vista institucional, o Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Ponta Grossa indica a adoção das seguintes metas: 
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 Estruturar o Cadastro Universal e Unificado da Demanda Habitacional do 

Município, de forma vinculada ao sistema de informações georreferenciadas 

municipais e em especial, ao Geoportal Ponta Grossa, plataforma para divulgação 

da geoinformação do território do município, construído pelas Divisões de 

Geoprocessamento e Informações Georeferenciadas que oferece à comunidade o 

acesso à informações tabulares e gráficas, através de arquivos, e também de 

forma interativa através de um Sistema de Informações Geográficas para WEB, o 

WEBGIS. Seu objetivo é implementar o Monitoramento e Avaliação do PLHIS, 

promovendo a unificação de informações referentes à política de habitação e 

setores afins produzidas pelas Secretarias Municipais e PROLAR, 

disponibilizando-as publicamente. 

 Promover Audiências Públicas e Conferências, para debater, avaliar e estabelecer 

critérios de priorização das linhas de ação, alocação de recursos e atendimento 

dos beneficiários dos Programas Habitacionais, subsidiando e auxiliando a 

atuação do Conselho Gestor do PLHIS; 

 Reforçar o princípio democrático de escolha dos representantes do Conselho 

Gestor do PLHIS; 

 Estruturar o Programa de Assistência Técnica. 
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9. Metas físico-financeiras, Cenário e Estratégias de 
implementação 
 

9.1. Metas físico-financeiras 
 

 Para a elaboração das metas físico-financeiras partiu-se do quadro síntese das 

necessidades habitacionais, apresentada no Diagnóstico Habitacional. 

 

Quadro 49.  CUSTOS POR PROGRAMA E LINHA PROGRAMÁTICA LPA1, Ponta Grossa,2010- 
2021 

ANO 

LPA 1 – Linha Programática e de Atendimento para Integração Urbana de 
Assentamentos Precários e Informais. 

TOTAL 

PA1A PA1B PA1C PA1D PA1E LPA1 

2010 104.041.385,85 451.358,25 - 743.893,50 40.938.290,75 146.174.928,35 

2013 45.250.313,90 451.358,25 470.656,00 743.893,50 40.938.290,75 87.854.512,40 

2017 14.044.064,10 451.358,25 - 743.893,50 40.938.290,75 56.177.606,60 

2021 642 451.358,25 - 743.893,50 40.938.290,75 42.134.184,50 

TOTAL 163.336.405,85 1.805.433,00 470.656,00 2.975.574,00 163.753.163,00 332.341.231,85 

 

 

 

Quadro 50 - CUSTOS POR PROGRAMA E LINHA PROGRAMÁTICA LPA2, Ponta Grossa,2010- 
2021 

ANO 

LPA 2 – Linha Programática e de Atendimento para 
Produção e Aquisição da Habitação. 

TOTAL 

PA2A PA2B PA2C LPA2 

2010 88.099.675,22 1.397.815,87 18.103.255,38 107.600.746,47 

2013 88.099.675,22 1.397.815,87 18.103.255,38 107.600.746,47 

2017 88.099.675,22 1.397.815,87 18.103.255,38 107.600.746,47 

2021 88.099.675,22 1.397.815,87 18.103.255,38 107.600.746,47 

TOTAL 352.398.700,86 5.591.263,48 72.413.021,52 430.402.985,86 
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Quadro 51 - CUSTOS POR PROGRAMA E LINHA PROGRAMÁTICA LPA3, Ponta Grossa,2010- 
2021 

ANO 

LPA 3 – Linha Programática de Atendimento para Assistência 
Técnica e Melhoria da Unidade Habitacional. 

TOTAL 

PA3A LPA3 

2010 4.347.735,00 4.347.735,00 

2013 4.347.735,00 4.347.735,00 

2017 4.347.735,00 4.347.735,00 

2021 4.347.735,00 4.347.735,00 

TOTAL 17.390.940,00 17.390.940,00 

 

 

Quadro 52 - CUSTOS POR PROGRAMA E LINHA PROGRAMÁTICA LPA4, Ponta Grossa,2010- 
2021 

ANO 

LPA 4 – Linha Programática de Atendimento para o 
Desenvolvimento Institucional 

TOTAL 

PA4A PA4B PA4C PA4D LPA4 

2010 37.500,00   175.000,00 212.500,00 

2013 37.500,00 100.000,00 120.000,00 175.000,00 432.500,00 

2017 37.500,00 100.000,00  175.000,00 312.500,00 

2021 37.500,00   175.000,00 212.500,00 

TOTAL 150.000,00 200.000,00 120.000,00 700.000,00 1.170.000,00 

 

Quadro 53 - CUSTO TOTAL POR LINHA PROGRAMÁTICA - PLHIS, Ponta Grossa,2010- 2021 

ANO 
TOTAL LINHAS PROGRAMÁTICAS TOTAL POR PPA 

LPA1 LPA2 LPA3 LPA4  

2010 146.174.928,35 107.600.746,47 4.347.735,00 212.500,00 258.335.909,82 

2013 87.854.512,40 107.600.746,47 4.347.735,00 432.500,00 200.235.493,87 

2017 56.177.606,60 107.600.746,47 4.347.735,00 312.500,00 168.438.588,07 

2021 42.134.184,50 107.600.746,47 4.347.735,00 212.500,00 154.295.165,97 

TOTAL 332.341.231,85 430.402.985,86 17.390.940,00 1.170.000,00 781.305.157,71 

 

O Quadro 53 apresenta a estimativa do custo total do PLHIS até 2021 (incluindo a 

execução de moradias, obras de infraestrutura e desenvolvimento institucional), cujo 

valor é R$ 781.305.157,71 (setecentos e oitenta e um milhões, trezentos e cinco mil, 

cento e cinqüenta e sete reais e setenta e um centavos), a ser aplicado em quatro Planos 

Plurianuais de Investimentos, com sua conclusão prevista para o ano de 2024. É 
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importante ressaltar que essa programação deverá ser revista a cada PPA, sendo 

avaliados os seus resultados a cada quatriênio. 

O Quadro 54 apresenta a síntese dos investimentos por tipo de intervenção, não 

incluindo os programas de ordem institucional. 

 

Quadro 54 - SÍNTESE DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS, PONTA GROSSA - 2021 

  PROGRAMAS NÚMERO 
DE 

DOMICÍLIOS 

FONTE/ANO CUSTO R$ 

Dentro dos 
Assentamentos 

Reassentamentos 3.705 FJP/2000; 
PMPG/2010; 

PROLAR/2010; 
RZS CONS. 

162.330.842,90  

Regularização  3.840 1.005.563,00  

Regularização na Zona 
Rural 

200 2.975.574,00 

Sub total  7.745   166.311.980 

Fora dos 
assentamentos 

Melhoria Habitacional  
(construção de bwcs) 

6.167 FJP/2000; 
PMPG/2010; 

PROLAR/2010; 
RZS CONS 

17.390.940,00  

Produção habitação (lotes 
+ casas) 

9.454 352.398.700,00  

Domicílios com Carência 
de Infraestrutura 

22860 163.753.163,00 

Sub total  38.481   533.542.803,00 

Demanda 
futura 

Produção de novas 
moradias  

14.904 FJP/2000; 
PMPG/2010; 

PROLAR/2010; 
RZS CONS 

72.413.021,52  

Sub total  14.904   72.413.021,52  

Total (déficit + demanda futura) 61.130   772.267.804,42 
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9.2.Cenário 
 

O cenário pessimista estabelecido pelo PLHIS é aquele onde não haverá a 

implementação do Plano e onde verifica-se o incremento das ocupações subnormais nos 

arroios municipais, ampliando dessa forma, os problemas sociais existentes, assim como 

o meio ambiente, com a degradação dos arroios. Esse cenário foi demonstrado ao longo 

do documento, com as projeções para 2021 da situação habitacional, pressupondo-se 

que não serão realizados programas voltados às necessidades habitacionais nesse 

período. 

Considera-se que existem fatores externos sobre os quais o município não tem 

controle, como as crises econômicas ou mudanças nas políticas federais e estaduais de 

investimento em habitação. Porém, o quadro atual das ocupações subnormais e a 

possibilidade de um forte aumento do déficit habitacional exigem um esforço do poder 

público no sentido de implementar programas e ações para o controle desse crescimento 

e atendimento da população com a produção de habitação de interesse social. 
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10. Gestão Democrática, Sistema e Informação e 
Monitoramento 
 

10.1. Gestão democrática 
 

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa pauta-se na promoção da participação 

cidadã na Política Habitacional para a definição das diretrizes e metas, bem como para a 

formulação, decisão e implementação dos programas. 

A participação cidadã possui como diretrizes: 

 Fortalecer as instituições do poder público local como decorrência do 

próprio fortalecimento da cidadania, de modo que este favoreça a co-

gestão como regulador público e facilitador das iniciativas comunitárias. 

A participação cidadã possui como metas: 

 Ampliar e consolidar os canais de participação e mecanismos de controle 

social da ação pública, tais como os Conselhos e Conferências, 

equacionando as tensões entre eles e o Poder Legislativo, procurando 

esclarecer suas respectivas competências e papéis, buscando ampliar a 

participação dos setores excluídos. 

 Garantir informação clara e amplamente acessível sobre o funcionamento 

da máquina administrativa, dos serviços prestados e dos programas e 

projetos de interesse da população, visando garantir melhores condições 

para sua participação. 

A Política Habitacional deve contar com a participação dos diversos setores que 

atuam na cidade, entre os quais: 

 Poder Público Municipal – executivo: secretarias, empresas, autarquias ou 

concessionárias provedoras de infraestrutura urbana; legislativo: câmara 

de vereadores. 

 Poder Público Executivo Estadual ou Federal – executivo: ministérios, 

secretarias, empresas, autarquias ou concessionárias provedoras de 

infraestrutura urbana. 

 Movimentos populares – movimentos sociais, associações de bairro, 

setores religiosos. 
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 Entidades empresariais – construção civil, setores envolvidos com a 

construção civil, empresas concessionárias de serviços públicos, 

prestadores de serviços. 

 Entidades representantes de trabalhadores e sindicais - associações 

profissionais da cidade ou região como advogados, engenheiros, 

arquitetos, sanitaristas, sindicatos e conselhos. 

 Instituições acadêmicas e de pesquisa – universidades. 

 Organizações não governamentais. 

Levando em conta que os processos de participação devem ser sempre 

aprimorados, é fundamental que os atributos legais, para a efetivação dos instrumentos e 

dos canais de participação, sejam definidos enquanto ações afirmativas que contribuam 

com o apoderamento dos atores sociais.  

 

10.2. Sistema de informação  
 

Para que os canais de participação e controle social na política e as instâncias de 

governo, responsáveis por sua implementação possam ter em mãos informações e 

análises que permitam avaliar o cumprimento dos objetivos, diretrizes e metas 

delineadas, bem como indicar as correções de rumo, a Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa deve dispor de instrumentos de gestão, de sistema de informações e de 

mecanismos de monitoramento e avaliação da política habitacional. 

Nesse sentido, é essencial a integração da produção de informações da PROLAR, 

com o sistema já existente na Prefeitura, de forma a otimizar os recursos investidos e 

permitir sua utilização por toda a máquina pública. Para isso, propõe-se a estruturação do 

Cadastro Universal e Unificado da Demanda Habitacional do Município, a partir da 

atualização e integração do cadastro existente hoje na PROLAR de forma vinculada ao 

sistema de informações georreferenciadas municipais e em especial, ao Geoportal Ponta 

Grossa - plataforma para divulgação da geoinformação do território do município, 

administrada pelas Divisões de Geoprocessamento e Informações Georeferenciadas da 

Secretaria de Planejamento, (que oferece à comunidade o acesso à informações 

tabulares e gráficas, através de arquivos, e também de forma interativa através de um 

Sistema de Informações Geográficas para WEB, o WEBGIS).  

Seu objetivo, entre outros, é implementar o Monitoramento e Avaliação do PLHIS, 

promovendo a unificação de informações referentes à política de habitação e setores 
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afins produzidas pelas Secretarias Municipais e PROLAR, disponibilizando-as 

publicamente. 

 

10.3. Sistema de monitoramento  
 

O PLHIS estabelece um conjunto de indicadores para a avaliação e o 

monitoramento, propiciando o acompanhamento das metas estabelecidas. Outros 

indicadores poderão ser acrescidos, na medida da identificação de sua necessidade. 

O Sistema de Monitoramento tem como objetivos: 

 Acompanhar os resultados e o cumprimento das diretrizes do PLHIS; 

 Monitorar as mudanças conjunturais que exijam a revisão e reestruturação 

dos programas e estratégias, bem como das práticas. 

 Monitorar a diminuição do déficit e da inadequação habitacional; 

 Monitorar as alterações e adequações necessárias na gestão da política 

habitacional; 

 Acompanhar o comportamento do mercado imobiliário para as faixas de 

renda prioritárias para o Plano. 

Os indicadores de efetividade quantitativa são: 

 Número de núcleos, domicílios e famílias em assentamentos precários e 

informais atendidas pelos programas; 

 Número de domicílios e famílias não residentes em assentamentos 

precários e informais atendidas; 

 Quantidade de terra destinada a programas de habitação de interesse 

social, por desapropriação; 

 Quantidade de terra destinada a programas de habitação de interesse 

social por meio das ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social; 

 Custo médio de urbanização, regularização fundiária, melhorias 

habitacionais, aquisição de terras. 

Os indicadores de efetividade qualitativa são: 

 Grau de satisfação das famílias com as mudanças ocorridas, medido por 

meio de pesquisa de opinião; 

 Grau de participação da população na elaboração, definição e 

implementação da política habitacional. 

Os indicadores institucionais são: 

 Alterações na legislação municipal; 
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 Evolução dos recursos investidos em habitação pelos diversos agentes da 

política habitacional, em especial do Fundo Municipal de Habitação e 

demais formas de captação de recursos. 

Os indicadores de impacto são: 

 Alteração na distribuição dos rendimentos domiciliares por faixa de renda; 

 Comportamento dos preços fundiários e imobiliários; 

 Dinâmica de lançamentos imobiliários para a população alvo do Plano; 

 Movimento de licenciamento e habite-se residencial e de loteamentos. 

 



 
 

    127 

 

11. Normas e Parâmetros de Parcelamento do Solo e 
Edificação para Empreendimentos de HIS 
 

 
O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Ponta Grossa propõe 

parâmetros urbanísticos com vistas a uma melhor qualidade da produção habitacional. 

Isto porque a inserção de conjuntos habitacionais e de seus habitantes na cidade envolve 

um conjunto de variáveis objetivas e subjetivas que estão presentes tanto na construção 

de uma política, como na qualidade da arquitetura, dos parâmetros urbanísticos e na 

relação política, social e econômica que os moradores mantêm com o espaço construído 

e com a cidade. Neste sentido, é fundamental elencar subsídios e recomendações 

técnicas à elaboração de loteamentos e projetos de habitação de interesse social. Porém, 

para que as recomendações aqui contidas possam ter caráter normativo deverão ser 

incluídas nas normas urbanísticas municipais. 

 

11.1. Inserção urbana dos loteamentos e conjuntos 
 

A demanda por habitação popular e o atendimento da função de inserção social 

devem ser atendidos de modo a fomentar conjuntos e loteamentos habitacionais que 

apresentem elevadas qualidades de infraestrutura física e de integração com a cidade. 

Este enfoque é básico para a consolidação da nova política habitacional, visando a 

construção de uma cidade sustentável que privilegie a qualidade do espaço urbano. Para 

tanto se deve conter a implantação desregulada de loteamentos que não estejam 

integrados à malha urbana existente ou projetada.  

 

11.2. Loteamentos e conjuntos habitacionais integradores 
 

Os conjuntos habitacionais – a arquitetura e a população – antes de serem 

concebidos como espaços preenchidos por unidades físicas e aglomerados de pessoas, 

alocadas no tecido urbano, devem ser compreendidos, como espaços plurais, contidos 

na cidade totalizada. Tal concepção - unidade e totalidade - articula estratégias para a 

construção de um projeto habitacional integrado com a cidade. Deste modo, para se 

pensar uma intervenção habitacional que realmente se integre com seu contexto urbano, 

tanto na escala física como social, é necessário o desenvolvimento de estratégias 
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integradoras, que além de entender a cidade como fenômeno dinâmico, utilizem métodos 

dialógicos e participativos, bem como tornem proibida a construção de conjuntos e 

loteamentos habitacionais fechados, murados e cercados que impossibilitem a integração 

com o entorno imediato.  

 

11.3. Hierarquização do sistema viário 
 

Um dos aspectos fundamentais para a otimização dos custos e desempenho do 

sistema viário urbano é a hierarquização das vias e a integração do viário dos novos 

conjuntos e loteamentos habitacionais à malha viária existente. Isto possibilita uma 

significativa redução dos custos de implantação e manutenção, além de uma maior 

racionalidade entre as diversas funções, e, sobretudo, uma obrigatoriedade de integração 

com a malha existente, impedindo expansões urbanas prejudiciais. 

 

11.4. Particularidades ambientais 
 

Face ao crescimento urbano explosivo nas últimas décadas, tornou-se cada vez 

mais freqüente a ocupação de áreas em condições topográficas pouco favoráveis. Alguns 

problemas que precisam ser previstos na implantação dos loteamentos e conjuntos 

habitacionais em áreas planas, crescem em importância no parcelamento de áreas com 

declividade acentuada. O volume e a complexidade das obras de terraplenagem são 

significativamente maiores, e as decorrências de um projeto mal concebido passam a ter 

características catastróficas face aos problemas de escorregamentos de terra, erosão, 

assoreamento e enchentes. É exigido que os novos projetos habitacionais levem em 

consideração as grandes variáveis ambientais de Ponta Grossa de modo a reduzir riscos 

para a população no futuro. 

 

11.5.Tipologias habitacionais 
 

O desenvolvimento de um projeto é longo e o seu custo é bastante elevado. O 

tempo que leva entre a decisão de investir e a de utilização final da moradia, que explica, 

de certo modo, o caráter cíclico da construção, torna extremamente sensível a gestão 

financeira de todo o processo, por isso, a escolha dos métodos construtivos e das 

tipologias a construir, não são independentes da forma como a comercialização se 

processa. Sendo assim é fundamental compreender que a diversidade de tipologia é 

essencial para a consolidação de um conjunto na cidade. 
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Dentre as tipologias de moradias é recomendável a construção de moradias 

unifamiliares isoladas de modo a permitir sua eventual ampliação, em função da própria 

modificação da composição familiar. A disponibilidade de terra existente ainda no 

perímetro urbano do município favorece esse tipo de edificação, que garante maior 

privacidade aos moradores, possibilidades de transformação da unidade de acordo com 

as características familiares e principalmente, um adensamento populacional compatível 

com a infraestrutura instalada. Cabe também, na definição das tipologias habitacionais, 

não apenas a construção de uma diversidade arquitetônica para a cidade, como também 

a melhor escolha frente a conflitos sociais possíveis de serem gerados. 

 

11.6. Implementação de ZEIS 

 

As ZEIS são áreas destinadas predominantemente à moradia de população de 

baixa renda, independentemente de tratar-se de áreas previamente ocupadas por 

assentamentos populares, ou de áreas vazias e subutilizadas.  

Para atender a essa destinação, nas áreas vazias, a legislação da ZEIS deve 

prever a aplicação articulada dos instrumentos de indução do desenvolvimento urbano e 

cumprimento da função social da propriedade. São áreas sujeitas a regras específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo. Considerando essas características das ZEIS, 

elas podem ser classificadas em dois tipos básicos: 

• ZEIS 1: Áreas públicas ou privadas ocupadas por assentamentos precários tais 

como: favelas e assemelhados, cortiços, loteamentos e conjuntos habitacionais 

irregulares, habitados por famílias de baixa renda. 

• ZEIS 2: Áreas, terrenos e imóveis vazios, sub-utilizados ou não utilizados, 

adequados para a produção de habitação de interesse social (HIS). 

As normas e parâmetros de parcelamento do solo e edificação para 

empreendimentos habitacionais de HIS devem contemplar, entre outros: 

• as tipologias de empreendimentos, tais como: loteamentos de interesse social 

associados ou não à produção de habitação unifamiliar (uma unidade por lote); habitação 

unifamiliar; conjuntos habitacionais horizontais; conjuntos habitacionais verticais; 

• as zonas ou áreas da cidade onde os empreendimentos são permitidos; 

• as condições previstas na definição de HIS (área mínima e máxima das 

unidades, número máximo de banheiros e de vagas para estacionamento); 
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• as dimensões mínima e máxima dos lotes individuais, bem como a frente 

(testada) mínima admissível; 

• a dimensão máxima (área do terreno) e o número máximo de unidades, no caso 

de conjuntos habitacionais; 

• a área mínima e máxima da cota parte de terreno vinculada a cada unidade no 

caso de conjuntos; 

• as características do sistema viário que será admitido como via de acesso aos 

conjuntos (largura mínima, via de pedestre ou necessariamente via que permita o tráfego 

de veículos), associadas à tipologia e escala dos empreendimentos; 

• a infraestrutura mínima a ser exigida no caso de parcelamento do solo, 

compreendendo (de acordo com a legislação federal): drenagem de águas pluviais; 

características geométricas do sistema viário e tratamento do pavimento; rede de 

eletricidade e iluminação pública; rede de abastecimento de água potável e de coleta de 

esgotos; sistema de coleta de lixo, arborização, etc. 

• porcentagem e características de áreas públicas (para áreas verdes e usos 

institucionais) a serem doadas no caso de parcelamento do solo; 

• áreas não edificáveis, áreas de preservação permanente e outros parâmetros da 

legislação ambiental a serem observados; 

• condições de insolação, iluminação, ventilação e salubridade das habitações, 

incluindo recuos, aberturas, pé direito mínimo (que pode ser variável segundo o tipo de 

compartimento) e captação de águas pluviais; 

• gabarito das edificações e número máximo de pavimentos no caso de conjuntos 

verticais sem elevador; 

• vagas para estacionamento e espaços de uso coletivo nos conjuntos; 

• condições para os usos não habitacionais nos conjuntos; 

• condições de aprovação dos empreendimentos. 
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Mapa 16 – Ocupações Irregulares 
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Mapa 17 – Inadequação quanto à Infraestrutura 
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Mapa 18 – Inadequação Quanto Aos Aspectos Ambientais 
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Mapa 19 – Inadequação Quanto À Moradia 
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Mapa 20 – Inadequação Sócio Espacial 
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Mapa 21 – Ocupações Irregulares quanto à situação de propriedade 
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Mapa 22 – Ocupações Irregulares Quanto Ao Número De Domicílios 
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Mapa 23 – Ocupações Irregulares Quanto À Recomendação Preliminar De 
Intervenção 
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Mapa 24 – Ocupações Irregulares Quanto À Síntese Das Inadequações 
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Mapa 25 – Vazios Urbanos 
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Mapa 26 – Aptidões e Restrições à Urbanização 
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Mapa 27 – Vazios Urbanos Classificados 

 

 
 
 


