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A elaboração dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

pelas prefeituras em conjunto com a sociedade é uma prerrogativa para acessar 

recursos do governo federal com destinação para o setor habitacional. 

 A obrigatoriedade dos planos reflete um novo marco político institucional 

para o setor de habitação que busca mensurar localmente déficit e demanda 

habitacional com o objetivo de planejar num marco temporal o cumprimento de 

políticas que promovam o acesso da população à moradia, que promova 

regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários ao mesmo tempo 

em que se levanta o montante de recursos necessários para cada situação local 

com o objetivo claro de pactuar programas e projetos entre as três esferas de 

governo. 

 Nesse novo marco onde o planejamento é peça fundamental para discutir e 

articular ações em diferentes setores ligados à questão urbana, a habitação passa a 

ser trabalhada como questão prioritária pelo Ministério das Cidades, que 

disponibiliza recursos para que os municípios passem a tratar dessa questão mais 

detalhadamente. 

 O município de Lençóis Paulista, buscando se integrar nesse novo contexto, 

solicitou apoio do Ministério das Cidades para elaborar seu Plano de Habitação de 

Interesse Social. 

1.1 Um Breve Histórico 

 O município de Lençóis Paulista teve sua origem em meados do século XIX 

e pertencia ao território de Botucatu. O nome Lençóis vem da semelhança das 

espumas brancas do rio com lençóis e mais tarde foi acrescido da palavra Paulista 

para diferenciar do nome de um município baiano já com esta denominação. Foi 

elevado à categoria de município em 18651. 

                                            
1
 Disponível em <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1> , Acesso em 01 de set. de 2009. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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 Situada na região administrativa e de governo de Bauru2, distante 280 

quilômetros da capital, numa altitude de 505 metros, o município tem uma área total 

de 804 km², e uma taxa de urbanização de 97,4%. A população, segundo dados do 

IBGE-2009, possui 63.314 habitantes3, a densidade populacional é 68,46 hab/km² 4. 

1.2 Conceitos, Princípios e Objetivos 

1.2.1 Conceito 

 O Plano Local de Habitação de interesse Social é um instrumento político-

administrativo que implementa programas, metas e ações no intuito da superação do 

déficit habitacional e melhoria da qualidade de vida da população, prioritariamente 

das famílias de baixa renda (0 a 3 salários mínimos)5. 

 Com o objetivo de minimizar a demanda na área habitacional a 

Administração Municipal de Lençóis Paulista, aderiu ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Conforme determina a Lei nº 11.124/2005 o 

município criou o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

(FHIS) através da Lei nº 3780, de 04 de Dezembro de 2007. 

                                            
2
 Disponível em <ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip>, Acesso em 01 de 

set. de 2009. 

3
 Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf>, 

Acesso em 01de set. de 2009. 

4
 Disponível em < http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1301&z=t&o=4&i=P > Acesso em 01 de 

set. de 2009. 

5
 Quanto à definição legal do conceito de população de baixa renda, a Lei nº 9636/1998 considera população de 

baixa renda como aquela que possui renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 31°, 

§5°). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_residente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2009/POP2009_DOU.pdf
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1301&z=t&o=4&i=P
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1.2.2 Princípios da Política Habitacional 

 O direito à moradia digna e ao solo urbano regularizado, conforme 

determinado no artigo 2°, inciso I do Estatuto da Cidade criado através da Lei 

10.257, de 10 de julho de 2001; 

 A Gestão democrática e participativa sustentada pelo processo de 

participação constituído pelo conselho como co-gestor na política de 

desenvolvimento urbano; 

 A integração das políticas habitacionais com outras políticas sociais. 

1.2.3 Objetivos 

a) Objetivo Geral 

 

 A presente proposta tem como objetivo geral congregar em um conjunto 

articulado diretrizes, metas e instrumentos de ação que expressem um entendimento 

do governo municipal e dos agentes sociais sobre as políticas públicas de habitação, 

integradas com as políticas de ordenamento e produção do espaço urbano. 

 

b) Objetivos Específicos 

 

 Conhecer a situação habitacional do município; 

 Favorecer a articulação com os demais programas sociais; 

 Oportunizar a participação dos diversos segmentos da sociedade; 

 Estabelecer diretrizes, programas e metas priorizando a população de baixa 

renda, em consonância com o resultado das atividades do plano; 

 Ações de promoção de regularização fundiária; 

 Ações de produção habitacional; 

 Ações de requalificação habitacional; 
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 Planejar as ações públicas e privadas, de médio e longo prazo, definindo um 

horizonte temporal a partir de recursos disponíveis e possíveis de se buscar 

para enfrentar os problemas habitacionais; 

 Desenvolver critérios para definir prioridades de atendimento nos programas 

habitacionais. 

1.3 Etapas do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

1.3.1 Proposta Metodológica 

 Segundo o manual de apoio do Ministério das Cidades, “na etapa de 

metodologia define-se como se dará a discussão e pactuação das etapas que 

compõem o PLHIS com a sociedade, utilizando-se para tanto, as instâncias de 

participação já constituídas. Trata-se de uma fase inicial, estruturadora das demais, 

identificando os procedimentos a serem adotados em cada uma delas, bem como 

definindo os participantes e suas funções”. 

 A coleta de dados para embasamento da montagem da proposta 

metodológica foi feita através de pesquisa em fontes oficiais dos governos estadual 

e federal e de informações fornecidas pela prefeitura através do preenchimento de 

uma ficha contendo informações preliminares (APÊNDICE D), formulada e aplicada 

pela empresa de consultoria. 

 O desenvolvimento desta etapa envolve definições e procedimentos os quais 

são elencados neste documento. Os prazos de cada etapa estão apontados no item 

cronograma. 
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1.3.1.1 Estrutura de Coordenação e Organização 

Equipe Técnica da Prefeitura 

 

Coordenação 

Eng° Cezar Aparecido Sampaio – Diretoria de Obras e Urbanização 

 

Equipe 

Rodrigo Fávaro - Setor de Recuperação Fiscal / Diretoria Jurídica 

Silvia Andréia Mendes Morelli – Assistência Social 

Solange Iara Placca - Setor de Convênio / Diretoria de Finanças  

Eduardo Magalhães – Assessor de Imprensa 

 

Equipe de Consultoria – Objetiva Administração de Negócios Ltda. 

 

Coordenação 

Bartira Mendes Louzada – Arquiteta Urbanista 

 

Equipe 

Godofredo Bulhões de C. Brazzalotto – Administrador 

Liliana Razera Brazzalotto - Pesquisadora 

Maria Virgínia Maschietto Ruzza – Matemática 

Solange Mára Perin Fontanetti Aguiar, Andrea Marconato– Assistente Social 

Tatiane Mendes Ferreira – Advogada 
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1.3.1.2 Atribuições e Responsabilidades das Equipes 

Equipe Técnica da Prefeitura 

 

Coordenação Técnica – Eng° Cezar Aparecido Sampaio - Responsável pela 

distribuição e supervisão dos trabalhos, interlocução junto aos agentes direta e 

indiretamente envolvidos na elaboração do Plano, inclusive agente técnico e 

financeiro do Governo Federal. 

 

Solange Iara Placca - Responsável pelo fornecimento de informações à equipe de 

consultoria contratada, dos projetos e planos existentes e pela interlocução política 

junto aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

Silvia Andréia Mendes Morelli - Responsável pela mobilização e sensibilização da 

comunidade para participação no processo de elaboração do Plano, bem como pelo 

fornecimento de informações sobre o cadastro socioeconômico existente. 

 

Rodrigo Fávaro - Responsável pela articulação do planejamento de estratégias 

junto a outros programas e ações. 

 

Eduardo Magalhães – Responsável pela estratégia de divulgação das etapas do 

Plano junto à população através dos meios de comunicação disponíveis. 

 

 

Equipe de Consultores – Objetiva Administração de Negócios 

 

Coordenação – Bartira Mendes Louzada - Responsável pela coordenação e 

supervisão dos trabalhos a serem realizados durante o processo de elaboração do 

Plano de Habitação de Interesse Social de Lençóis Paulista. 
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Godofredo Bulhões de Carvalho Brazzalotto - Responsável pela redação do 

diagnóstico e do Plano de Habitação de Interesse Social. 

 

Liliana Maria Razera Brazzalotto - Responsável pela pesquisa de dados. 

 

Maria Virgínia Maschietto Ruzza - Responsável pela pesquisa e tratamento de 

dados, contribuir para a análise destes dados e para a redação do diagnóstico e do 

Plano de Habitação de Interesse Social. 

 

Solange Mára Perin Fontanetti Aguiar, Andrea Marconato - Responsável por 

orientar a equipe técnica da prefeitura na mobilização e sensibilização da 

comunidade e contribuir na análise dos dados levantados. 

 

Tatiane Mendes Ferreira - Responsável por analisar a legislação pertinente à 

habitação em âmbito municipal em consonância com marcos regulatórios e legais 

existentes, na perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia 

digna, especialmente para a população de baixa renda. 

1.3.1.3 Procedimentos 

 Mapear os atores institucionais que atuam e/ou intervêm na questão 

habitacional, no âmbito da prefeitura que elaborará o Plano de Habitação de 

Interesse Social de Lençóis Paulista para definir a composição da Equipe 

Municipal de forma representativa, que favoreça o comprometimento 

institucional e se possa estabelecer pactos de prioridades institucionais; 

 Mapear os atores sociais que atuam e/ou intervêm na questão habitacional 

para propor as estratégias de comunicação, mobilização e participação da 

população, incluindo a proposta de eventos de discussão com a sociedade; 

 Mapear a disponibilidade de informações acerca do problema urbano-

habitacional local, bem como, os instrumentos passíveis de serem 

mobilizados para acessar e gerar informações ao longo do trabalho (saber 
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até onde se consegue ir com os recursos disponíveis e mobilizáveis nos 

meses que compõem o trabalho); 

 Planejar as atividades que serão realizadas em todas as etapas, definir 

prazos e produtos.  

1.3.1.4 Atividades 

 Reunião com técnicos da prefeitura para definir equipe de trabalho e agenda; 

 Reunião com técnicos da prefeitura para discutir conteúdo da proposta 

metodológica; 

 Atividade com Conselho Municipal para apresentar, discutir e complementar a 

proposta metodológica. 

1.3.1.5 Estratégia de Comunicação, Mobilização e Participação da População 

Com a identificação dos diferentes atores e formas de dar publicidade do início 

ao termino dos trabalhos a prefeitura vai se utilizar das seguintes estratégias de 

comunicação: 

 Criação de “Banner” na página principal do sitio da Prefeitura Municipal com 

link para a população dar sugestões e fazer questionamentos; 

 Publicação, na imprensa escrita e falada de Lençóis Paulista e região, de 

todas as atividades e eventos a serem realizados; 

 Colocação de faixas para divulgação; 

 Realização de audiências públicas para apresentação em linhas gerais do 

Plano de Habitação de Interesse Social de Lençóis Paulista; 

 Envio de convite, através de ofício, aos conselhos e representantes do poder 

legislativo e judiciário; 

 Mobilização da população através de entidades não governamentais 

envolvidas no processo. 
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1.3.2 Diagnóstico do Setor Habitacional 

1.3.2.1 Levantamento de Dados 

I) Base Oficial de Dados: Levantamento de dados junto à prefeitura e a outras 

fontes oficiais tais como IBGE, FUNDAÇÃO SEADE, FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

CDHU, CEM/CEBRAP, SNIS, CEPAM e Atlas do Desenvolvimento Humano 

(PNUD), Ministério das Cidade, Governo do Estado de São Paulo, Empresa Paulista 

de Planejamento (EMPLASA). 

 

II) Pesquisa de Campo: Levantamento de dados junto à população através de 

questionário elaborado e a ser aplicado pelos técnicos da Objetiva. Apresenta-se o 

modelo no Apêndice E. 

1.3.2.2 Conteúdo dos Dados Coletados 

I) Inserção regional e características do Município: área, população urbana e 

rural, inserção micro e macro regional – especialmente no que tange à 

questão fundiária - principais atividades econômicas entre outras informações; 

II) Atores sociais e suas capacidades: levantamento de informações sobre as 

formas de organização dos diversos grupos sociais que atuam no setor 

habitacional e sua capacidade de atuação; 

III) Necessidades habitacionais: caracterizar o contingente populacional que 

demanda investimentos habitacionais, considerando composição familiar, 

gênero, idade, nível de instrução, composição do domicílio, déficit habitacional 

quantitativo e qualitativo, caracterização de assentamentos precários como 

favelas e afins, incluindo famílias conviventes e agregados, renda familiar e 

renda domiciliar, ocupação principal e secundária dos membros maiores de 

idade, grau de segurança das relações de trabalho entre outras; 
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IV) Oferta habitacional: caracterizar a oferta de moradias e solo urbanizado, as 

condições de acesso às modalidades de intervenção e financiamento 

habitacional; identificar a oferta e disponibilidade do solo urbanizado para a 

população de baixa renda, especialmente no que se refere às Zonas 

Especiais de Interesse Social - ZEIS, as diferentes modalidades de 

construção ou reforma que contribuem para aumentar a oferta de habitações 

de interesse social; identificar a produção de moradias realizada pela própria 

população; 

V) Marcos regulatórios e legais: levantamento dos marcos regulatórios e legais 

existentes e daqueles que precisam ser modificados ou elaborados, na 

perspectiva do direito à cidade e da garantia do acesso à moradia digna 

especialmente para a população de baixa renda, como Plano Diretor 

Participativo, normas de zoneamento, uso e ocupação do solo, Conselho e 

Fundo Local de Habitação de Interesse Social; 

VI) Condições institucionais e administrativas: capacidade de aplicação de 

recursos próprios para melhorias das condições habitacionais, identificação 

de recursos humanos tecnicamente qualificados e equipamentos para 

realização de serviços habitacionais de infraestrutura urbana; 

VII) Programas e ações: identificar os programas habitacionais financiados ou 

executados diretamente pelas administrações locais, pelos demais entes 

federativos ou por agências bilaterais, os benefícios já realizados e a previsão 

de atendimentos; 

VIII) Recursos para financiamento: identificar as fontes de recursos existentes e 

potenciais para financiamento do setor habitacional, tais como: Orçamento 

Geral União – OGU através do Fundo Nacional de Interesse Social (FNHIS), 

CDHU. 

IX) Os agentes envolvidos: 

 Prefeitura – base de dados do IPTU, Cadastros Sociais, Cadastro 

Imobiliário, Planta do Município, Planta da Cidade (área urbana), outros 

estudos e levantamentos; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR); 
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 Centro de Estudos da Metrópole (CEM/CEBRAP); 

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); 

 GEOSNIC – mapas digitais com indicadores sobre municípios brasileiros 

(Software desenvolvido por Ministério das Cidades). 

1.3.2.3 Atividades 

 Reuniões periódicas com técnicos da administração, para levantamento de 

dados e debates técnicos; 

 Levantamento, tratamento e análise de dados pelas equipes de consultoria e 

da prefeitura; 

 Oficinas com técnicos e representantes da sociedade para estudo das áreas 

onde serão criadas as Zonas Especiais de Interesse Social; 

 Realização de oficinas com participação de representantes da população para 

discutir e, consequentemente, construir um Diagnóstico Compartilhado; 

 Seminário para consolidação de diagnóstico com a equipe de trabalho. 

1.3.3 Estratégias de Ação 

 Trata-se da elaboração do texto final do Plano de Habitação de Interesse 

Social de Lençóis Paulista, propriamente dito. 

 Para cada problema identificado durante a Etapa de “Diagnóstico do Setor 

Habitacional”, deverão ser apresentados os itens a seguir, que devem ser discutidos 

e pactuados com a sociedade. 

1.3.3.1 Diretrizes e Objetivos 

 As diretrizes são as orientações gerais que devem nortear a elaboração do 

PLHIS, levando-se em consideração a Política Nacional de Habitação, a política 
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habitacional local, o Plano Diretor Participativo, os eixos de desenvolvimento que 

impactem a questão habitacional e urbana e o princípio democrático de participação 

social. 

 Deverão ser considerados, ainda, os planos de saneamento e mobilidade 

urbana, caso já estejam elaborados, e os eixos de desenvolvimento e ações 

previstos no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. 

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

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

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

1.3.3.2 Programas e Ações 

 Os programas resultam da identificação das necessidades mapeadas 

durante o desenvolvimento do Diagnóstico do Setor Habitacional, das diretrizes e 

dos objetivos definidos anteriormente, articulam um conjunto de ações 

orçamentárias e não-orçamentárias, integradas, necessárias e suficientes para 

enfrentar um problema, solucioná-lo ou enfrentar suas causas. 

 A ação é uma operação da qual resulta um produto, bens ou serviços, 

ofertados à sociedade ou que contribui para atender ao objetivo de um programa. Os 

programas e ações que comporão o PLHIS devem estar em consonância com os 

instrumentos do ciclo de gestão orçamentário-financeiro (PPA/LDO/LOA) da 

prefeitura e dos governos estadual e federal. 

 A priorização dos programas e ações é necessária considerando: 

 A classificação em ordem de importância, dos programas e ações a serem 

abordados no PLHIS, em discussão com a sociedade civil, tais como, 

produção habitacional e de loteamentos adequados, urbanização e 

regularização fundiária de assentamentos precários e informais, destinação 

de áreas urbanas à habitação de interesse social e outros; 

 O porte e a complexidade das questões urbanas locais e regionais, focando 

em ações de caráter estruturante para a solução das questões de maior 

gravidade social; 
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 A mitigação de impactos negativos se for o caso, causados por investimentos 

em infraestrutura de grande e médio porte que tenham conseqüências sobre 

o setor habitacional (plantas industriais); 

 O tempo previsto para implementação das ações previstas no PLHIS (10, 20 

anos ou mais) em conformidade com a capacidade de investimento no setor; 

 As inter-relações e transversalidades regionais, tratadas no seu conjunto, se 

forem o caso. 

1.3.3.3 Metas, Recursos e Fontes de Financiamento 

 A meta do PLHIS é a quantidade de produto a ser ofertado por programa e 

ação num determinado período de tempo, constituindo-se no resultado intermediário 

que contribui para o alcance dos objetivos. 

 Partindo do levantamento sobre os recursos e fontes de financiamento feito 

durante o desenvolvimento da segunda etapa, deverão ser mapeados os recursos 

necessários à consecução de cada programa e ação. 

 Para estimar recursos e fontes por programa ou ação, deverão ser 

verificados valores médios de investimento alocados em programas habitacionais 

nos anos anteriores e a porcentagem deste investimento em relação ao total do 

orçamento local. É necessário ainda verificar a capacidade de pagamento e 

endividamento local, a possibilidade de ampliação da captação de recursos 

financeiros e a definição da forma de gestão desses recursos para a obtenção de 

recursos suficientes para execução do PLHIS. Vale lembrar, que se deve considerar 

além das obras, a elaboração de projetos, a aquisição de terreno, a contratação de 

consultoria, o trabalho social, a revisão de legislação entre outros itens na 

composição de investimentos. 

 As metas, recursos e fontes devem ser expressos em quadro resumo por 

programa e ação num determinado período, a ser definido em conformidade com a 

capacidade de investimento local. 
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1.3.3.4 Indicadores 

 São instrumentos capazes de medir o desempenho dos programas. Devem 

ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo estabelecido, serem sensíveis 

à contribuição das principais ações e apuráveis em tempo oportuno. 

 Permitem, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade 

alcançada com a execução do programa. 

1.3.3.5 Monitoramento, Avaliação e Revisão 

 O monitoramento é uma atividade gerencial contínua que se realiza durante 

o período de execução e operação dos programas e ações. O PLHIS deverá prever 

a forma de monitoramento das fases dos programas e ações, identificando para 

cada uma o resultado obtido, o prazo, o responsável, a situação e as providências. 

 A avaliação deve ser sistemática e, de preferência anual, e conter 

abordagem quanto à concepção, implementação e resultados dos programas e 

ações do PLHIS, apontando para a necessidade de revisão, se for o caso. 

1.3.3.6 Formas de Articulação com outros Programas e Ações 

 Cada programa, subprograma ou projeto a ser definido neste trabalho estará 

articulado com os projetos e programas já existentes no município, e/ou apontará a 

necessidade de se estabelecer novas políticas públicas que complementem os 

programas definidos como prioritários no município. 

 A discussão de cada programa passa pelo cruzamento da proposta com 

programas sociais já existentes. Destacando-se a integração dos programas 

habitacionais com os programas sociais, onde as ações são discutidas e 

complementadas caracterizando deste modo uma estratégia de produção 
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habitacional integrada com as políticas sociais de acesso a cidadania, infraestrutura, 

e equipamentos públicos. 

 Durante a discussão do Plano serão debatidos programas e ações que 

continuem a integrar os departamentos da prefeitura bem como tenham como 

principio fundamental o atendimento ao cidadão em todas as suas necessidades. 
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 O problema relacionado ao setor de habitação de interesse social é 

complexo e abrange uma enorme variedade de aspectos de caráter social, político e 

econômico. Nesse sentido, o Diagnóstico se constitui a pedra fundamental de todo o 

processo do plano. Dele depende o êxito ou o fracasso de qualquer esforço no 

sentido de definir caminhos e medidas necessárias para sustentar as soluções dos 

problemas que se pretende enfrentar. 

 A realização do diagnóstico habitacional de Lençóis Paulista, envolveu um 

conjunto de levantamentos cujos resultados subsidiarão a elaboração do Plano 

Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) em consonância com os 

ordenamentos legais, sobretudo com a Política Nacional de Habitação (PNH). 

 O levantamento de campo foi realizado para o aprimoramento dos estudos e 

pesquisas sobre déficit habitacional, até pela diversidade de fontes de informações 

que, resultam em estimativas desencontradas sobre o déficit de moradias no país. 

Espera-se que o presente diagnóstico contribua para a compreensão dos problemas 

mencionados e permita subsidiar o planejamento e a tomada de decisões 

governamentais na área da habitação. 

 

Figura 1 - Esquematização do PLHIS 
Fonte: Objetiva 

 

 Depreende-se, então, que a grande função do Plano é a de integrar de 

forma harmoniosa e eficaz os recursos e esforços, atuando nas interfaces desses, 

para atender às demandas ou necessidades habitacionais existentes. 

PLHIS 
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 Torna-se, portanto, cada vez mais importante a busca da construção de um 

futuro muito diferente com equidade e justiça social para a população de baixa 

renda. 

 Nas páginas seguintes, serão analisados diferentes aspectos relacionados 

ao tema. 

2.1 Metodologia 

 Para a construção do diagnóstico foram utilizadas fontes diversas de 

pesquisa visando levantamento das informações iniciais: sítios oficiais, instituições 

públicas locais e outros. Em seguida partiu-se para uma fase de pesquisa de campo, 

sendo aplicados questionários, coleta de sugestões, além da própria observação 

direta e do registro fotográfico. 

 O instrumento pesquisa de campo tratou de levantar por amostragem de 

domicílios uma análise das condições de vida da população, tomando por base 

características de moradia, instrução, emprego, renda e utilização de serviços 

públicos. Dados extraídos de fontes oficiais complementaram os dados levantados 

junto à sociedade, tanto pelo público alvo quanto pelos segmentos direta ou 

indiretamente envolvidos, oportunizando conhecimento sobre a realidade 

habitacional do município, seus investimentos e problemas. 

 Em audiência pública, os resultados foram compartilhados com a população 

de forma a acolher sugestões e apontamentos ainda despercebidos, incorporando a 

percepção dos atores sociais locais e priorizando a participação social nos 

processos de gestão urbana. Dessa forma, este relatório é resultado de um esforço 

de compreensão das particularidades que a própria realidade apresentou e que a 

pesquisa revelou. Neste contexto, o documento apresenta as necessidades 

habitacionais de Lençóis Paulista. 
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2.2 Inserção Regional 

 O Município de Lençóis Paulista pertence à Região Administrativa e de 

Governo de Bauru. A Região Administrativa de Bauru (RA Bauru) fica localizada na 

região centro-oeste do Estado de São Paulo ocupando uma área de 16.105 km² do 

território paulista caracterizada como a menor região administrativa do Estado, 

composta por 39 municípios. A região tem sua sede no município de Bauru com 

33% da população regional, que em 2002, se somada aos municípios de Jaú, Lins e 

Lençóis Paulista, detinham 58% dos habitantes da região6.  

 A Região de Governo de Baru (RG Bauru), apresentada na figura 2, é 

constituída pelo agrupamento dos municípios de: Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, 

Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, 

Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, 

Reginópolis e Ubirajara. A área ocupada é de 8.585,33 km² e representa 3,46% do 

território do Estado de São Paulo, como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Comparativo de Áreas 

Localidade Área (km²) 

Lençóis Paulista 803,86 

RG Bauru 8.585,33 

Estado de São Paulo 248.209,43 

Fonte: Fundação SEADE – Informação dos Municípios Paulistas (IMP) 

 

 A RA de Bauru está dividida em três regiões de Governo que estão 

apresentadas na figura abaixo, onde, em cada uma delas o município em destaque 

é o que representa cada Região de Governo. 

 

                                            
6
 PLANO PLURIANUAL.  Bauru. [2010]. Disponíveis em http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRABauru.pdf. 

Acessado em 16 de junho de 2010. 

http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRABauru.pdf
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Figura 2 - Mapa da Região Administrativa e de Governo de Bauru 
Fonte: Portal Cidades Paulistas

7
 

 

 Uma característica predominante na região sudeste do Brasil é sua alta taxa 

de urbanização. Segundo o Atlas da Questão Agrária Brasileira8, em 1950 a 

população rural brasileira era de 33.161.506 hab. e correspondia a 63,84% da 

população total. Decorridos 20 anos os habitantes das zonas rurais eram 

41.037.586, porém correspondiam a 44% da população total. A região Sudeste foi a 

primeira a apresentar diminuição da população rural, o que ocorreu já na década de 

1960. Também foi o Sudeste que apresentou a diminuição mais intensa da 

população rural, com um saldo negativo de 4.971.925 habitantes no campo entre 

1950 e 2000, o que representa uma diferença de -42%. A modernização da 

agricultura e intensificação da industrialização do Sudeste a partir da década de 

1960 explica esta dinâmica populacional. Se observarmos o mapa abaixo, podemos 

constatar a incidência da população urbana no Estado de São Paulo. 

 

                                            
7
 Disponível em http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/map-tematico/07-bauru.htm#mapa. Acesso em 13 set. 

2010. 
8
 Disponível em http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/caracteristicas_socioeconomicas_b.htm#populacao_rural. 

Aceso em 13 set. 2010. 

http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/map-tematico/07-bauru.htm#mapa
http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/caracteristicas_socioeconomicas_b.htm#populacao_rural
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Figura 3 - População Rural e Urbana no Brasil 

Fonte: Atlas da Questão Agrária Brasileira 

 

 A taxa de urbanização da RG Bauru supera a do Estado em 0,85 pontos 

percentuais. A do Município de Lençóis Paulista por sua vez supera a do Estado e a 

da Região de Governo. 

 

Tabela 2 - População e Taxa de Urbanização 

Localidade 
População 

(nº de habitantes) 
Taxa de Urbanização 

(%) 

Lençóis Paulista 62.894 97,67 

RG Bauru 618.260 94,61 

Estado de São Paulo 41.633.802 93,76 

Fonte: Fundação Seade - IMP 

 Esta tendência se confirma quando estudamos a série histórica da migração 

da população rural para a área urbana num período de aproximadamente 20 anos. 
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Tabela 3 - Série Histórica da Distribuição da População em Lençóis Paulista 
 

Fonte: Fundação SEADE – IMP 

 

 Para ilustrar, o Município está enquadrado no grupo F segundo a 

classificação dos municípios feita pelo PlanHab. 

 

Tabela 4 - Tipologias de Municípios 

 
Fonte: Planhab

9
 

 

 Os municípios classificados no grupo F são municípios que apresentam uma 

taxa de urbanização alta, que estão crescendo moderadamente, com taxas variando 

no geral entre 0,90% e 2,00%. Os indicadores de precariedade mostram também 

uma situação favorável, com média de 0,99 domicílios sem sanitário, contra a média 

do Brasil de 7,73. As taxas de desigualdades sociais são altas, mas em relação aos 

demais tipos, revela ainda uma situação favorável. Por serem municípios mais 

prósperos, situados em microrregiões com maiores estoques de riqueza do país, tem 

maiores condições de enfrentar com recursos próprios seus problemas habitacionais 

e urbanísticos. 

 O Município de Lençóis Paulista encontra-se entre as principais cidades, 

juntamente com Bauru, Lins e Jaú. A economia da região de Bauru é bastante 

                                            
9
 Disponível em http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-

habitacao/planhab/biblioteca/Tipologia%20de%20Municipios%20do%20PlanHab.pdf . Acesso em 13 set. 2010. 

1991 2000 2009 

Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

3.131 42.889 2.687 52.249 1.463 61.431 

http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/biblioteca/Tipologia%20de%20Municipios%20do%20PlanHab.pdf
http://www.cidades.gov.br/secretarias-nacionais/secretaria-de-habitacao/planhab/biblioteca/Tipologia%20de%20Municipios%20do%20PlanHab.pdf
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diversificada, destacando-se em seu Parque Industrial as agroindústrias 

alimentícias, sucroalcooleiras e óleos vegetais. 

 A existência de maior entroncamento rodo-hidro-ferroviário da América 

Latina nesta região cria condições de um desenvolvimento econômico 

autossustentado, favorecendo não somente atividades agroindustriais, mas também 

no setor de turismo, o que contribui para a diversificação da economia local. Em 

relação ao setor agropecuário a região se destaca pela produção de cana-de-

açúcar, pecuária de corte e avicultura, sendo estas em 2001 responsáveis por 70% 

do valor da produção regional. Na região, é importante citar também a produção do 

café, frutos cítricos e criação do bicho-da-seda (sericicultura). Nas atividades 

industriais destacam-se em primeiro lugar as fábricas de alimentos e bebidas, como 

segunda atividade de maior produção destaca-se as refinarias de petróleo e de 

álcool, e a preparação e confecção de artefatos de couro como a segunda atividade 

em números de empregos na região. Destacam-se ainda as indústrias de fabricação 

de máquinas e equipamentos de fabricação de papel e celulose. O setor terciário 

absorve um total de 45 mil pessoas e o setor de serviços 58 mil pessoas, sendo os 

principais empregadores os setores de educação formal, saúde e transportes.10 

 

Figura 4 - Tipologia dos Municípios Segundo o Perfil do PIB, 2003 
Fonte: Fundação Seade. 

11
 

                                            
10

 Fundação SEADE. Disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/analises/RABauru.pdf. Acesso em 14 
jun. 2010. 

11
 Disponível em: http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRABauru.pdf. Acesso em 06 ago. 2010. 

http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/analises/RABauru.pdf
http://www.ppa.sp.gov.br/perfis/PerfilRABauru.pdf
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 O mapa acima mostra as tipologias dos municípios da RA Bauru segundo o 

perfil do PIB em 2003. Dentre eles, dezesseis têm sua economia voltada 

especificamente para a agropecuária, nove para atividades agropecuárias e 

terciárias, cinco nas indústrias simples, quatro possuem agroindústrias, dois são 

multissetoriais e três têm sua economia caracterizada no setor terciário.  

 

Tabela 5 - Produto Interno Bruto (PIB) 

Localidade 
PIB 2007 

(milhões de Reais) 

Lençóis Paulista 1.543,90 

RG Bauru 9.624,26 

Estado de São Paulo 902.784,27 

Fonte: Fundação Seade - IMP 

 

 Em 2006, os 14,4 bilhões de reais gerados na RA Bauru representaram 

1,8% do Produto Interno Bruto (PIB) paulista, colocando a região na nona posição 

de importância no Estado de São Paulo. Na RA Bauru o setor predominante do 

Valor Arrecadado (VA) é o de serviços com 67,7%, em seguida a indústria com 

25,2%, a agropecuária corresponde a 7,1%. Em relação ao Estado de São Paulo, a 

região participa com 1,6% do VA industrial, 1,9% de serviços do Estado e 6,4% do 

VA agropecuário devido à produção da cana-de-açúcar, carne bovina e laranja. A 

avicultura de corte também é de grande importância para a região, especialmente 

em Lins, Lençóis Paulista e Bauru. A sericicultura é uma particularidade da região 

com destaque no Município de Duartina.12 

 

                                            
12

 Disponível em http://www.planejamento.sp.gov.br/des/textos8/Bauru.pdf. Acesso em 17 jun. 2010. 

http://www.planejamento.sp.gov.br/des/textos8/Bauru.pdf
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Gráfico 1 - Participação no Valor Adicionado da Região Administrativa de Bauru, Segundo Setores de 
Atividade Econômica. 

Fonte - Fundação Seade. Pesquisa da Atividade Econômica Paulista (PAEP) [2001]. 
13

 

 

 Para aprofundar o diagnóstico habitacional é importante que sejam 

estudadas as características socioeconômicas da cidade, suas fontes de trabalho, 

costumes e hábitos. Como são fatores de difícil mensuração, mas de influência 

determinante na concepção da estratégia de ação, os indicadores sociais refletem 

as condições de desenvolvimento da localidade. Dentre os principais indicadores a 

serem considerados destaca-se o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS)14, 

da Fundação SEADE que foi criado a partir do Índice Paulista de Responsabilidade 

Social (IPRS) e que permite ao gestor público e à sociedade uma visão mais 

detalhada das condições de vida do seu município, com a identificação e a 

localização espacial das áreas que abrigam os segmentos populacionais mais 

vulneráveis à pobreza. As situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a 

população se encontra exposta estão resumidas em seis grupos a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico. As características 

desses grupos, no município de Lençóis Paulista, são apresentadas a seguir. 

 

 

 

                                            
13

 Disponível em: http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/analises/RABauru.pdf. Acesso em: 11 ago. 2010. 
14

 Disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/imp/index.php?page=tabela. Acesso em 11 ago. 2010. 
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Tabela 6 - Distribuição da população segundo Grupos do IPVS – 2000 

Indicadores 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

Total 

Grupos 

1 2 3 4 5 6 

Nenhuma 
Muito 
Baixa 

Baixa Média Alta 
Muito 
Alta 

População Total 613 10.457 10.936 9.255 22.188 1.495 54.944 

Percentual da População 1,1 19,0 19,9 16,8 40,4 2,7 100,0 

Domicílios Particulares 200 3.078 2.831 2.464 5.709 354 14.636 
Tamanho Médio do Domicílio (em 
pessoas) 

3,1 3,4 3,9 3,8 3,9 4,2 3,7 

Responsáveis pelo Domicílio, 
Alfabetizados (%) 

98,5 94,7 93,8 91,9 86,8 91,2 90,9 

Responsáveis pelo Domicílio com 
Ensino Fundamental Completo (%) 

72,0 49,2 34,0 32,7 21,9 18,6 32,4 

Anos Médios de Estudo do 
Responsável pelo Domicílio 

10,2 7,6 5,9 5,8 4,7 4,3 5,8 

Rendimento Nominal Médio do 
Responsável pelo Domicílio (em 
reais de julho de 2000) 

1.616 1.442 710 589 564 391 791 

Responsáveis com Renda de até 3 
Salários Mínimos (%) 

20,5 30,0 39,4 45,5 57,3 66,1 45,8 

Responsáveis com Idade entre 10 e 
29 Anos (%) 

20,5 6,9 16,4 26,6 13,3 19,8 15,0 

Idade Média do Responsável pelo 
Domicílio (em anos) 

42 50 42 38 47 39 45 

Mulheres Responsáveis pelo 
Domicílio (%) 

20,0 22,1 12,3 10,1 19,2 18,9 16,9 

Crianças de 0 a 4 Anos no Total de 
Residentes (%) 

9,6 5,9 9,2 13,1 8,6 11,9 9,0 

Fonte: Fundação SEADE - IPVS 

 

 O Gráfico abaixo mostra a classificação da população dentro dos grupos de 

vulnerabilidade. 

 
Gráfico 2 - Distribuição dos Grupos de Vulnerabilidade Social – Lençóis Paulista 

Fonte: Fundação SEADE - IPVS 
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 Como podemos observar a partir dos dados acima, a maior incidência de 

pessoas se dá no grupo 5, que apresenta uma vulnerabilidade alta, ou seja, em 

termos da dimensão socioeconômica (baixa) apresenta as piores condições. E ele 

se classifica entre os dois grupos em que os chefes de domicílios apresentam, em 

média, os níveis mais baixos de renda e escolaridade. Nestas áreas concentram-se 

as famílias mais velhas com menor presença de crianças pequenas. 

 No espaço ocupado por este setor censitário, o rendimento nominal médio 

dos responsáveis pelo domicílio em 2000 era de R$ 564,00 e 57,3% deles auferiam 

renda de até três salários mínimos.15 

 Outro importante indicador de qualidade de vida nos municípios é o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, elaborado em 1990 e que vem 

sendo utilizado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). É composto por três outros índices: renda, educação e 

longevidade. O índice longevidade é obtido com base na esperança de vida ao 

nascer, o índice educação com base na taxa de alfabetização e da taxa bruta de 

frequência à escola e o índice renda média com base na renda per capita.  

 De acordo com a classificação da ONU, tem-se: até 0,5 - baixo 

desenvolvimento; acima de 0,5 a 0,8 - médio desenvolvimento; e acima de 0,8 - alto 

desenvolvimento. 

 Os municípios da RG Bauru são classificados entre médio e alto 

desenvolvimento humano, com IDH-M entre 0,743 e 0,825, em 2000, com destaque 

para os municípios de Bauru (0,825) e Piratininga (0,797). O IDH do Estado de São 

Paulo em 2000 foi de 0,82. O Município de Lençóis Paulista tem um IDH – M de 

0,813 que indica um alto desenvolvimento. 

 Com relação aos indicadores de renda, pobreza e desigualdade a tabela 

abaixo mostra que a renda per capta média do município cresceu 17,65% de 1991 

para 2000. A pobreza16 diminuiu 11,39%, passando de 10,6% em 1991 para 9,4% 

em 2000. A desigualdade, por sua vez, aumentou, haja vista que o Índice de Gini 

passou de 0,49 em 1991 para 0,52 em 2000. 

 

                                            
15

 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 
16

 A pobreza é medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a ½ salário mínimo, 
equivalente à metade do salário mínimo vigente em agosto de 1991/2000. 
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Tabela 7 - Indicadores de Renda, Pobreza e Desigualdade 

Localidade 

IDH 
Renda Per Capta 

Média 
(% do Sal. Mín.) 

Proporção de 
Pobres (%) 

Índice de 
GINI 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Lençóis 
Paulista 0,750 0,813 297,40 349,90 10,60 9,40 0,49 0,52 

Estado de 
São Paulo 0,778 0,820 382,93 442,67 12,86 14,37 0,56 0,59 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 O coeficiente de Gini 17 varia entre 0 (zero) e 1, sendo que quanto mais 

próximo de zero, menor a desigualdade, ou seja, melhor a distribuição de renda. 

Quanto mais próximo de um, maior a concentração de renda. O índice de Gini do 

Brasil, relativo ao ano de 2008 é de 0,544 e demonstra que há uma alta 

concentração de renda. 

2.3 Atores Sociais, Institucionais e Suas Capacidades 

2.3.1 Atores Sociais 

 Na busca de atores sociais que atuam ou intervêm na área habitacional com 

o objetivo de propor estratégias de mobilização, participação e comunicação, pode-

se destacar que existe uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Conselho 

Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) por meio da Associação dos 

Engenheiros e Arquitetos de Lençóis Paulista. Através desta parceria, a Associação 

participa das decisões referentes ao Plano Diretor, aprovação de projetos, entre 

outros. Existe ainda a intenção de se implantar uma fiscalização mais moderna por 

meio da mesma que permitirá uma alimentação ordenada do sistema de 

informações da prefeitura e contribuirá para uma redução do número de loteamentos 

clandestinos no município. 

 Em Audiência Pública, participaram vários membros de seguimentos do 

Município: Associação de Moradores, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 

                                            
17

 Corrado Gini, estatístico italiano que desenvolveu o Coeficiente de Gini que é uma medida de desigualdade. 
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Lençóis Paulista, Lions Club de Lençóis Paulista, Sindicato dos Motoristas de 

Lençóis Paulista, Associação Comercial de Lençóis Paulista, lideres religiosos e 

representantes do legislativo municipal. 

 Abaixo, segue a relação de atores sociais identificados no Município que 

poderão se envolver com a questão habitacional, inclusive debatendo várias 

temáticas relacionadas a área habitacional como por exemplo, questões ambientais, 

geração de trabalho e renda, entre outros assuntos relacionados ao PLHIS, bem 

como a capacidade de atuação de cada seguimento. 

 

Conselhos: 

 Conselho Municipal de Educação; 

 Conselho de Alimentação Escolar; 

 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDMCA; 

 Conselho Municipal de Assistência Social; 

 Conselho Municipal da Saúde. 

 

Clubes de Serviços: 

 Rotary Club; 

 Lions Club. 

 São organizações que prestam serviços humanitários voltados geralmente 

para o desenvolvimento da qualidade de vida da comunidade. 

 

 Ação da Cidadania de Lençóis Paulista 

 Tem como objetivos principais: inclusão social, geração de emprego e renda, 

implantação de coleta seletiva, revitalização e reestruturação da Usina de 

Reciclagem e Compostagem, aumento da vida útil do aterro sanitário e educação 

ambiental junto às escolas e à população. 

 

Associações: 

 Associação Rural de Lençóis Paulista; 

 ACILPA – Associação Comercial e Industrial de Lençóis Paulista; 

 Associação dos Servidores Públicos de Lençóis Paulista; 
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 Associação dos Fornecedores de Cana de Lençóis Paulista. 

 

Sindicatos 

 Sindicato Rural de Lençóis Paulista; 

 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins de Bauru; 

 Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação Têxteis. 

 

Organizações Não Governamentais 

 

 Empresa Duraflora – proporciona a manutenção de uma área de 2.600ha, na 

qual são preservados espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção, 

em parceria com a ONG americana IPEE – Instituto de Pesquisas e Estudos 

Ecológicos. 

 EMALP – Ecologia e Meio Ambiente de Lençóis Paulista, ONG que 

desenvolve ações de educação ambiental em escolas. Iniciou seu trabalho 

em 1993 com a recuperação da mata ciliar do Rio Lençóis. Esse movimento 

resultou na criação do Projeto Margem Verde de iniciativa da Coordenadoria 

de Assistência Técnica Integral, órgão da Secretaria de Agricultura do Estado.  

 

Outros 

 

 Criatório Conservacionista J.B. - localizado na zona urbana, resultado de 

recuperação de uma área de 12.800m², com plantações de espécies vegetais 

e criação de animais em extinção. 

2.3.2 Estrutura Institucional do Setor Habitacional Local 

 A política habitacional está vinculada à Diretoria de Assistência e Promoção 

Social, porém sua atuação está limitada a inscrição de interessados em projetos 

habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 

de São Paulo (CDHU). Observa-se também, a falta de um banco de dados 
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específico para habitação, entretanto a Diretoria estima um déficit da ordem de 2000 

unidades habitacionais. 

 De modo geral, os municípios de pequeno e médio porte têm dificuldades 

operacionais para dar prosseguimento a uma prática de planejamento e gestão 

urbana por falta de estrutura administrativa, pessoal qualificado e instrumental 

apropriado de trabalho. 

 Segundo dados fornecidos pelo CEM/CEBRAP/SNH/MCidades – 2007, os 

municípios são classificados por grupos de acordo com as suas capacidades 

administrativas, déficit e efetividade na política habitacional. A tabela abaixo mostra 

a classificação de Lençóis Paulista com relação a estas variáveis. 

 

Tabela 8 - Capacidades Administrativas - Lençóis Paulista 

Dados Grupo 

Capacidade Administrativa – 2004 1 

Programas Habitacionais Implementados – 2001 a 2004 3 

Programas Habitacionais Implementados – 2005 3 

% de Receitas Próprias e Potencial de Arrecadação – 2002 a 2005 6 

Fonte: CEM/CEBRAP 
18

  

 

 Apesar de se observar um movimento no sentido de organizar as questões 

que envolvem a área de habitação, o município está classificado no grupo 1 com 

relação à sua capacidade administrativa. Este grupo engloba os municípios que 

apresentam como característica principal a ausência de todos os instrumentos de 

política habitacional observados no estudo. Os municípios desse grupo não dispõem 

de nenhum recurso administrativo relacionado à política habitacional, ou seja, estão 

estacionados em relação à capacidade de produzir serviços habitacionais. 

 Na classificação quanto aos programas habitacionais implementados no 

período de 2001 – 2004 o município foi classificado no grupo 3 e permaneceu neste 

grupo em 2005, o que significa que o município tem utilizado as modalidades de 

                                            
18

 Indicadores Habitacionais 2005 - Capacidades Administrativas. CEM/CEBRAP 2005. 
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construção de unidades habitacionais ou construção de unidades habitacionais 

combinada com oferta de material de construção e/ou oferta de lotes. 

 No tocante à porcentagem de receitas próprias e potencial de arrecadação 

no período de 2002 a 2005, Lençóis Paulista ficou no grupo 6, que compreende 

municípios que aplicaram mais de 10% de suas receitas próprias no total de 

Receitas Próprias somadas às transferências constitucionais e com potencial de 

Arrecadação Alto. 

2.3.3 Condições Institucionais e Administrativas 

 Conforme mencionado no subitem 3.3.2, a interface com outras diretorias é 

um dos aspectos a serem considerados. Vê-se a necessidade de uma ação 

articulada com outras diretorias. Grosso modo, observa-se um consenso mínimo 

envolvendo outras diretorias de forma apenas tangencial. A Diretoria de Obras e 

Infraestrutura atua na confecção de projetos, execução e no acompanhamento de 

obras, a Defesa Civil na remoção de famílias afetadas por enchentes e das que 

ocupam áreas de risco e a Diretoria de Finanças, através do Setor de Convênios, na 

celebração dos convênios entre o município e os governos estadual e federal. 

Existe, também, uma comissão denominada Comissão de Loteamentos que é 

responsável pela análise, aprovação e acompanhamento de loteamentos públicos 

ou particulares. 

 Nota-se que a capacidade de aplicação de recursos próprios para melhoria 

das condições habitacionais da população não se destaca no orçamento, pois não 

há previsão expressa de dotação para habitação, conforme pesquisa realizada no 

sítio da Fundação SEADE. Nota-se que essa falta de recursos sempre foi um fator 

crítico para o setor de habitação de interesse social no Brasil e a ela se atribui todos 

os problemas de deficiência da situação atual em que se encontra. 

 Estudos do CEM/CEBRAP demonstram que “a distribuição de capacidades 

administrativas é muito desigual no país, qual seja, um expressivo número de 

municípios está desprovido de qualquer capacidade institucional para gerir 

programas habitacionais, ao passo que uma elite destes dispõe de capacidades 
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institucionais suficientemente desenvolvidas para produzir políticas descentralizadas 

e participativas”. Quanto à existência de órgão específico para a gestão da política 

habitacional, o estudo aponta que, quanto maior a população, maior a proporção de 

municípios que contam com este recurso. Boa parte dos municípios de porte 

intermediário, de 20.001 a 100 mil habitantes, conta com pelo menos um órgão 

específico para implementar programas habitacionais. Merece destaque o 

percentual de municípios que possuem, exclusivamente, órgão e cadastro, 

correspondendo a 41%. Nessa faixa, contudo, por volta de 16% dos municípios não 

possuem nenhum elemento de capacidade administrativa e apenas 15% declararam 

dispor de conselhos, com ou sem fundo. Consórcios estavam presentes em menos 

de 2% dos casos. Esses dados evidenciam o limitado uso de mecanismos de 

participação (conselhos) e de cooperação (consórcios) na política de habitação nos 

municípios com menos de 100 mil habitantes, que representam mais de 95% dos 

municípios brasileiros. Os municípios nesta situação em geral aderem à política 

habitacional estadual e que normalmente estão voltados à provisão, modelados e 

geridos pelos órgãos governamentais do estado, e nos quais os municípios 

participam como parceiros, quer pela doação de terreno e pelo fornecimento de 

cadastros e apresentação de demanda, quer pelo apoio à mobilização social.  

2.3.4 Atores Institucionais Externos 

 Tanto para a elaboração quanto para a viabilização do PLHIS, é importante 

o envolvimento de atores externos, uma vez que eles podem contribuir para a 

consolidação de uma visão comum dos problemas, para a construção de pactos de 

atuação e para a agilização da execução do PLHIS. Dentre as instituições mais 

atuantes destacam-se a Secretaria Nacional de Habitação e a Caixa Econômica 

Federal com a contribuição para o desenvolvimento do PLHIS e a Secretaria da 

Habitação do Estado de São Paulo através de programas desenvolvidos 

especificamente para o segmento habitacional pela CDHU. 
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2.4 Marcos Regulatórios e Legais 

 A Constituição Federal de 1988 marcou um novo tempo para a política 

urbana, trazendo um conjunto de conceitos inovadores e oportunos para o 

desenvolvimento urbano nas várias localidades brasileiras. A começar pelo artigo 3º 

do Título I, dos Princípios Fundamentais, ao incluir como um dos objetivos 

fundamentais a erradicação da pobreza e marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Também no Título II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais está incluído o direito de propriedade, condicionado o atendimento à 

sua função social. 

 No Capítulo dos Direitos Sociais, estabeleceu que são direitos sociais a 

educação, a saúde, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Todas estas 

disposições ampararam aquelas referenciadas pelos artigos 182 e 183 que tratam 

diretamente da Política Urbana, regulamentadas pela Lei 10.257/01, Estatuto da 

Cidade, que incluiu um conjunto de instrumentos urbanísticos de aplicabilidade para 

promover o desenvolvimento urbano e a conquista dos princípios e direitos 

fundamentais estabelecidos nos primeiros artigos da Constituição Federal. Ressalte-

se, neste novo marco jurídico federal, a elevação do município como ente federativo 

responsável por sua política territorial e pela efetiva implementação de projetos e 

programas voltados ao desenvolvimento urbano. As sustentabilidades econômica, 

social e ambiental destes programas é pauta dos instrumentos normativos, em 

especial do plano diretor, como principal instrumento da política urbana municipal. 

 O claro direcionamento para que as políticas econômicas, sociais e 

ambientais estejam associadas aos rumos da política de desenvolvimento urbano foi 

um esforço empreendido pela Constituição Federal e vem avançando, desde a 

promulgação do Estatuto da Cidade, com a instituição dos vários planos diretores 

locais, na adoção das políticas específicas de ordenamento territorial. Esta relação 

entre disposições estabelecidas em nível federal e as disposições contidas nos 

instrumentos locais – os planos diretores – tem indicado potencialidades para 
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efetivar políticas públicas de interesse social, nas quais se inserem as políticas de 

habitação. 

 Os planos diretores municipais são os meios pelos quais os instrumentos da 

política urbana podem ser aplicados. Alguns, inclusive, são passíveis de leis 

específicas ou algum tipo de regulamentação posterior. Configura-se, com isso, um 

longo caminho a percorrer até que estes instrumentos sejam efetivamente aplicados, 

demandando, portanto, certa agilidade nas decisões tomadas na esfera municipal 

para que estes possam ser utilizados como estratégias de implementação das 

políticas sociais e em especial a de habitação.  

 Neste campo, destacam-se alguns instrumentos cruciais tanto para constituir 

uma reserva ou banco de imóveis para servirem a novos empreendimentos 

habitacionais, como para promover a regularização fundiária dos assentamentos 

precários. Estes instrumentos são as Zonas Especiais de Interesse Social, a 

Concessão de Direito Real de Uso, o Parcelamento, Edificação Compulsória, o 

Usucapião de Imóvel Urbano (individual e coletivo), o Direito de Superfície, o Direito 

de Preempção, entre outros. 

 A Medida Provisória 2.220/2001 também instituiu a Concessão Especial para 

Fins de Moradia, que é o instrumento correspondente à Lei de Usucapião, para 

imóveis públicos. A aplicação destes instrumentos pode garantir conquistas 

importantes no campo das políticas sociais, associando-as às políticas territoriais. 

Para isso, porém, as leis urbanísticas como o plano diretor, lei de uso e ocupação do 

solo, lei de parcelamento do solo devem adotá-los, definindo regras precisas para a 

sua aplicação. 

 Pesquisando a Legislação Urbanística do Município, nos deparamos com as 

seguintes normas: 
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Tabela 9 - Legislação que Contempla a Questão Habitacional 

Assunto Norma 

Lei Orgânica De 1990 

Código de Obras Lei nº 1872/1986 

Plano Diretor Lei Complementar nº 35/2006 

Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e 

Instituição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social  

Lei nº 3780/2007 

Constituição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social 
Decreto 035/2008 

Designação de Equipe Municipal para Elaboração do Plano 

Local de Habitação de Interesse Social 
Decreto 272/2009 

Regularização Fundiária – Lei que autoriza o Programa Cidade 

Legal 
Lei nº 3.941/2009 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

 

 O Plano Diretor de Lençóis Paulista, instituído pela Lei Complementar nº 

35/2006, tem como um de seus princípios: 

“direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à 

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

transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer;” 

 Traz ainda, entre seus objetivos, que estão descritos no Artigo 5º:  

“a ordenação da ocupação, parcelamento e uso do solo, impedindo a 

ampliação dos vazios urbanos e revertendo os existentes, mediante a 

indução à ocupação compatível com a função social da propriedade urbana, 

incentivando a ocupação das áreas dotadas de infraestrutura e reforçando a 

identidade da paisagem urbana;” 
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 O capítulo III do Título I, Da Zona Urbana e Da Função Social da 

Propriedade, dá início ao tratamento da questão habitacional do município. No seu 

Art. 9º inciso VI, por exemplo, trata do acesso à moradia digna, com a ampliação da 

oferta de habitação destinada à população de baixa renda. 

 O enfrentamento da questão habitacional, principalmente para os grupos 

sociais mais necessitados, está demarcada de maneira mais nítida no Artº. 52 que 

trata das ZEIS principalmente no que define as mesmas: 

As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinam-se a abrigar, 

principalmente, moradias populares, devendo ter necessariamente o uso 

residencial, podendo ser complementado com uso institucional, comercial, 

de prestação de serviços e industrial virtualmente sem risco ambiental, 

estabelecida pelo inciso I do Art. 43, devendo ser desestimuladas as 

atividades geradoras de tráfego, geradoras de ruído diurno, sendo vedada a 

implantação de atividades geradoras de risco e geradoras de ruído noturno.  

 Os artigos 71 e 72 especificam as ZEIS e as diretrizes urbanísticas tanto 

para edificações horizontais quanto para as verticais multifamiliares. Entretanto, de 

acordo com o Guia de ZEIS, vê-se a necessidade de uma Lei específica que delimite 

sua abrangência territorial, com limites precisos, e defina as prescrições específicas 

para o uso do solo, ou seja, as ZEIS não se configuram como um processo 

urbanístico simples, muito pelo contrário, exigem o envolvimento de representantes 

da sociedade civil de técnicos e empresários para sua plena efetivação. 

 Após isso, os artigos 83 a 92 tratam do direito de preempção, um dentre 

outros instrumentos urbanísticos que poderão ser exercidos pelo município. Tal 

referencial deve-se ao Estatuto da Cidade que inovou determinados instrumentos 

urbanísticos como: IPTU progressivo, outorga onerosa, relatórios de impacto, etc. 

Esses instrumentos são de extrema importância como mecanismos na obtenção de 

recursos para constituição de reserva fundiária. 

 Um ponto que merece destaque é a definição, dada pelo Plano Diretor, do 

que seja uma “habitação de interesse social”. No artigo 11, vê-se que:  
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“habitação de interesse social: aquela destinada à população que vive em 

condições precárias de habitabilidade ou que aufere renda familiar igual ou 

inferior a 3 (três) salários mínimos ou renda per capita familiar igual ou 

inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do salário mínimo”.  

 Outro ponto observado refere-se às ações estratégicas relativas à política 

municipal de assistência e promoção social (APÊNDICE F). Embora não faça 

referência sobre a provisão habitacional, cita a criação de um conselho multissetorial 

para estudos relativos à habitação. 

 Por fim, apesar de a questão habitacional estar inserida nos princípios e 

objetivos do Plano Diretor e os mesmos lhe atribuírem um alto grau de importância, 

a Habitação não recebeu um capítulo específico. 

 Quanto aos mecanismos de participação e controle social da política urbana, 

podemos destacar a Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, 

bem como a instituição do Conselho Gestor deste Fundo, através da Lei nº 

3780/2007. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social ainda não foi nomeado. 

 É importante lembrar o papel da população e da sociedade civil organizada 

em todo no processo decisório, pois é através dela que o poder público terá respaldo 

para tomar as decisões assertivas, tendo em vista o envolvimento da população 

naquilo que lhe é de interesse. 

2.5 Necessidades Habitacionais 

 A identificação das necessidades habitacionais corresponde ao déficit 

habitacional quantitativo, qualitativo e à demanda demográfica. 

 O déficit habitacional quantitativo corresponde à quantidade de moradias 

que necessitam ser produzidas para atender às demandas acumuladas. Este déficit 

pode ser por reposição do estoque ou por incremento de estoque. A reposição de 

estoque engloba os domicílios rústicos, que não tem condições de habitabilidade, 

mas que nem sempre implica em remoção familiar. O incremento de estoque 
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engloba os casos de famílias conviventes, aquelas que vivem em cômodos, as que 

habitam em domicílios improvisados as que comprometem mais de 30% de sua 

renda com o valor do aluguel. 

 O déficit qualitativo, por sua vez, refere-se aos domicílios com carências de 

infraestrutura, com adensamento excessivo de moradores, com problemas de 

natureza fundiária, com alto grau de depreciação ou sem unidade sanitária domiciliar 

exclusiva. 

 Os domicílios carentes de infraestrutura são aqueles que não dispõem de ao 

menos um dos seguintes serviços básicos: energia elétrica, rede geral de 

abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento 

sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. O adensamento excessivo tem como 

indicador a densidade de moradores por dormitório, num limite máximo de 3 

pessoas para o subgrupo das casas e apartamentos urbanos com família única. Por 

fim, a demanda demográfica consiste na projeção das moradias a serem 

acrescentadas ao estoque habitacional para atender ao crescimento populacional 

projetado até 2023, em atendimento ao PLHIS. 

2.5.1 Caracterização da População 

 A fim de apurar o déficit habitacional do Município de Lençóis Paulista, foi 

feita uma amostragem estratificada distinguindo subpopulações mais ou menos 

homogêneas que representam uma miniatura da população e que atingiu um 

contingente populacional de 1322 pessoas distribuídas entre as áreas urbana e 

rural, conforme tabela abaixo. Sendo assim, de um total de 63.324 habitantes (IBGE, 

2009), a pesquisa envolveu 2,08% da população. A pesquisa foi direcionada para 

aquelas famílias que se enquadram na faixa de renda entre 0 e 3 salários mínimos, 

conforme demonstra o gráfico abaixo. Vale lembrar que a pesquisa envolve as 

famílias principais19 e as secundárias e que a caracterização feita abaixo leva em 

                                            
19

 As famílias conviventes secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por grau de 
parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência e que residem no mesmo domicílio com outra 
família, denominada principal. O responsável pela família principal é também o responsável pelo domicílio 
(FJP, 2006). 
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conta somente as pessoas que compõem as famílias principais e que envolve um 

total de 1006 pessoas. Porém devemos lembrar que as informações obtidas serão 

úteis para produzir inferências sobre a população total. 

 
Gráfico 3 - Faixa de Renda Familiar 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 Os Bairros atingidos e suas frequências estão elencados nas tabelas abaixo. 
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Tabela 10 - Bairros Pesquisados na Área Urbana 

Bairro Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Açaí 2 0,008 

Açaí I 3 0,011 

Alfredo Guedes 7 0,027 

Bela Vista 1 0,004 

Cecap  24 0,092 

Cecap I 2 0,008 

Cecap II 2 0,008 

Cecap III 1 0,004 

Centro 17 0,065 

Chácaras Tia Emília 1 0,004 

Cidade Jardim do Caju 3 0,011 

Cidade Jardim do Caju I 17 0,065 

Cidade Jardim do Caju II 16 0,061 

Conjunto Maestro Júlio Ferrari 25 0,095 

Jardim Alvorada 4 0,015 

Jardim América 2 0,008 

Jardim Cruzeiro 4 0,015 

Jardim das Nações 7 0,027 

Jardim Itapuã 2 0,008 

Jardim Monte Azul 5 0,019 

Jardim Morumbi 1 0,004 

Jardim Nova Lençóis 10 0,038 

Jardim Primavera 22 0,084 

Jardim Príncipe 1 0,004 

Jardim São João 10 0,038 

Jardim Ubirama 3 0,011 

Jardim Atenas 1 0,004 

NUCLEO 1 0,004 

Núcleo Habitacional João Zillo (Cecap) 5 0,019 

Núcleo Habitacional João Zillo I 1 0,004 

Núcleo Habitacional Luiz Zillo 3 0,011 

Parque Elizabeth 1 0,004 

Parque Residencial Rondon 6 0,023 

Sítio Rocinha   0,000 

Vila Antonieta 1 0,004 

Vila Baccili 7 0,027 

Vila Cochoeirinha 2 0,008 

Vila Contente 10 0,038 

Vila Cruzeiro 1 0,004 

Vila da Prata 5 0,019 

Vila das Nações 2 0,008 

Vila Mamedina 1 0,004 

Vila Maria Cristina 1 0,004 

Vila Marimbondo 1 0,004 

Vila Paccola 7 0,027 

Vila Repke 6 0,023 

Vila Santa Cecília 1 0,004 

Total: 255 0,9733 

Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração: Objetiva 
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Tabela 11 - Bairros Pesquisados na Área Rural 

Bairro 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Chácaras Santo Antonio (Corvo Branco) 1 0,004 

Corvo Branco 3 0,011 

Faxinal 1 0,004 

Sítio Rocinha 1 0,004 

Total 6 0,023 

Fonte: Pesquisa de Campo 
Elaboração: Objetiva 

 

 Na composição das famílias principais que fazem parte da amostra, 51,09% 

das pessoas são do sexo feminino e 48,91% são do sexo masculino. 

 

Gráfico 4 - Razão dos Sexos 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 O maior contingente populacional se concentra na faixa de 25 a 39 anos, ou 

seja, a população economicamente ativa. A média geral de pessoas por família é de 

3,84 pessoas. 
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Gráfico 5 - Faixa Etária da População 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 Destaca-se que o nível de escolaridade da população está concentrado no 

ensino fundamental incompleto.  

 

 

Gráfico 6 - Escolaridade 
Fonte: Pesquisa de Campo 
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 Outro fator que caracteriza as famílias que necessitam de auxílio para a 

aquisição de moradias é o atendimento através de benefícios assistenciais como 

bolsa família, renda cidadã, entre outros. Esta é uma questão que está intimamente 

ligada à oferta de emprego para geração de renda. O gráfico abaixo aponta como se 

apresenta a questão da geração de renda no município de Lençóis Paulista, dentro 

do universo pesquisado. 

 

Gráfico 7 - Geração de Renda 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 O trabalho é de importância fundamental para a dinamização da economia. 

A renda, por sua vez, dá oportunidade de acesso a determinados bens e serviços 

que contribuem para a sobrevivência e qualidade de vida da população. Esses 

indicadores foram utilizados para avaliar as condições econômicas da população, 

por meio da análise de dados relativos à renda média da família, tais como: 

porcentagem de moradores trabalhando em atividade formal; tipos de profissão; 

renda média da família ao mês; porcentagem de famílias visitadas que recebem 

algum tipo de benefício social. 

 Para complementar as informações obtidas foi realizada uma pesquisa junto 

ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS)20, vinculado ao Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que atribui ao município de Lençóis 

Paulista uma taxa de pobreza de 0,9261. Este critério classifica os municípios 

                                            
20

 Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Disponível em 
www.mds.gov.br/suas/ranking/Ranking_Indice_SUAS_SP.pdf/download. Acesso em 18 ago. 2010. 

http://www.mds.gov.br/suas/ranking/Ranking_Indice_SUAS_SP.pdf/download
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considerando que os que estão mais próximos de 1 (um) tem menor taxa de pobreza 

e os que apresentam as taxas mais próximas de 0 (zero) são aqueles mais pobres.21 

 Os dados apresentados no gráfico abaixo representam o percentual de 

famílias que são atendidas por algum tipo de benefício assistencial. 

 

 

Gráfico 8 - Famílias Atendidas ou Não por Benefícios Sociais 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 O município de Lençóis Paulista, através do Cadastro Único (CadÚnico)22, 

tem cadastradas 2.603 famílias e estima que 4.997 famílias tem perfil CadÚnico. 

Isso significa dizer que aproximadamente 5.000 famílias apresentam uma renda per 

capta de até meio salário mínimo. 

 No Brasil, uma referência básica para caracterizar a insuficiência de renda é 

o valor do salário mínimo. Assim, podem ser considerados pobres aqueles cuja 

renda é inferior a meio salário mínimo. Entre os pobres, são considerados indigentes 

aqueles cuja renda não é sequer suficiente para se alimentarem adequadamente. 

Por esse critério, seriam indigentes os indivíduos que ganhassem menos de um 

quarto do salário mínimo. 

 A noção de exclusão social é bem mais abrangente do que a de pobreza. 

Além do critério da renda, deve incorporar fatores tais como moradia, condições de 

                                            
21

 Disponível em http://www.mds.gov.br/SUAS. Acesso em 07 abr. 2010. 
22

 Disponível em http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizview.asp?IBGE=3526803. Acesso em 18 ago. 2010. 

http://www.mds.gov.br/SUAS
http://www.mds.gov.br/adesao/mib/matrizview.asp?IBGE=3526803
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educação, saúde, nutrição, lazer, etc. capazes de restringir o acesso, no presente ou 

no futuro, do indivíduo ou da família a níveis de bem-estar mais elevados.  

 O fenômeno da exclusão social estaria associado a mecanismos 

institucionais, políticos e culturais que podem impor restrições à mobilidade social 

efetiva ou potencial devido a fatores como posição do indivíduo no mercado de 

trabalho, escolaridade, cor, sexo e origem socioeconômica. Isso para não falar em 

outros aspectos nem sempre levados em conta, como o exercício do direito à 

cidadania e uma ampla participação política. 

 Nesse caso, a exclusão social refere-se a desigualdades aqui interpretadas 

no seu sentido mais amplo, isto é, incluindo não apenas os aspectos econômicos 

associados à insuficiência da renda corrente dos indivíduos ou famílias, mas 

também às condições de acessibilidade aos serviços da infraestrutura social, às 

oportunidades de ascensão social, à participação política, etc. (IPEA, 2004) 

 Com referência à renda per capta, observa-se através da pesquisa de 

campo que 17 famílias principais entrevistadas possuem uma renda per capta 

inferior a ¼ de salário mínimo, caracterizando a situação de extrema pobreza. 

Destas famílias, 7 afirmaram receber algum tipo de benefício social. 

 Em decorrência do alto custo, a única forma de acesso à moradia para uma 

família de baixa renda é por intermédio do aluguel ou do financiamento de longo 

prazo, alternativas que buscam relacionar a capacidade de pagamento ao custo da 

moradia. O financiamento de longo prazo para a população de baixa renda exige 

fundos estáveis e permanentes, garantidos pelo poder público. Ainda assim, são 

operações complexas e de alto risco. Parcela significativa da população não 

apresenta condições de pagar qualquer valor mensal de financiamento. Razão pela 

qual a intervenção do Estado no mercado habitacional passou a ter um papel cada 

vez mais importante, estando presente no processo de regulação, financiamento, 

promoção e produção da moradia. 
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Gráfico 9 - Situação das residências para moradores há mais de 20 anos no Município 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 Conforme o gráfico acima, apenas 4,61% das famílias entrevistadas, e que 

residem há mais de 20 anos no município, possuem casa própria. 

2.6 Déficit Habitacional Quantitativo 

 

Figura 5 - Domicílio em Área de Risco 

 

 

O déficit habitacional quantitativo 

refere-se às moradias que devem ser 

construídas para substituir os 

domicílios existentes que não 

apresentam as condições de 

habitabilidade ou para garantir 

habitação adequada às famílias que 

não têm um domicílio de uso privativo. 

Sendo assim, o déficit habitacional 

quantitativo pode ser déficit por 

reposição de estoque ou déficit por 

incremento de estoque.23 

 

                                            
23

 Déficit Habitacional no Brasil 2007 - FJP 
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2.6.1 Reposição de Estoque 

 O déficit por reposição do 

estoque refere-se aos domicílios 

rústicos, aos quais deveria ser 

acrescida parcela dos domicílios com 

um elevado grau de depreciação. 

Dificuldades de acesso a dados e 

informações que permitam cálculos 

com um mínimo de aproximação da 

realidade impedem, no entanto, a 

incorporação desse componente às 

estimativas das necessidades 

habitacionais. 

 

 

 Figura 6 – Domicílio com alto grau de 
depreciação – Jd. Morumbi 

 

2.6.1.1 Domicílios Rústicos 

 
 Figura 7 – Domicílio Rústico – Vila do Sapo 

 

 Domicílios permanentes, cuja 

construção é feita, predominantemente, 

por material improvisado e que 

correspondem à parcela da necessidade 

de reposição que pode ser definida como 

os domicílios a serem restaurados, 

substituídos ou repostos. Em decorrência 

das suas condições de insalubridade, 

esses tipos  

de edificação proporcionam desconforto e trazem risco de contaminação por 

doenças aos seus moradores. Dados da pesquisa de campo indicam que 2 casas 

são construídas com madeira de reaproveitamento, o que as caracteriza como 

domicílios rústicos. Uma delas é cedida e a outra se encontra em processo de 

inventário 



 57 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

 

2.6.2 Incremento de Estoque 

 Para a Fundação João Pinheiro 

(2007), o déficit por incremento de 

estoque contempla os domicílios 

improvisados, parte da coabitação 

familiar e dois tipos de domicílios 

alugados: os fortemente adensados e 

aqueles em que famílias pobres, com 

renda familiar até três salários 

mínimos, comprometem 30% ou mais 

da mesma com o valor do aluguel. 

 

Figura 8 – Domicílio com Caracteristicas de 
Adensamento 

2.6.2.1 Domicílios Improvisados 

 
 Figura 9 – Moradia Improvisada 

 

Construções para fins não residenciais 

utilizados como moradia e que, com 

certeza, devem ser substituídos. A 

pesquisa de campo apontou 4 casos na 

área urbana, sendo 3 alugados e 1 

cedido. Segundo informações da 

prefeitura, existiam 17 famílias que 

utilizavam uma destilaria abandonada 

como moradia, mas o município, em 

parceria com a CDHU, promoveu a 

construção de casas destinadas a estas 

famílias. 
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2.6.2.2 Coabitação Familiar 

 Em levantamento para o 

Ministério das Cidades em 2006, a 

Fundação João Pinheiro afirma que a 

coabitação familiar é o maior 

componente do déficit habitacional 

básico apurado e agrupa as famílias 

classificadas pelo IBGE como 

secundárias, ou seja, famílias que 

residem num mesmo domicílio com 

outra família, denominada principal. 

 
Figura 10 – Domicílios com Coabitação e em 

Área de Risco 
 

 Sua inclusão como componente do déficit habitacional deveu-se "à 

expectativa, em todos os setores da sociedade, de que não é apenas desejável, mas 

possível e esperado que toda família nuclear possa ter acesso a um lar exclusivo" 24. 

 São vários os fatores que contribuem para a coabitação familiar. O principal 

motivo que leva duas ou mais famílias a dividirem um domicílio, muitas vezes 

precário, é a falta de recursos financeiros tanto para a aquisição de moradia própria 

quanto para o pagamento de aluguel, excetuando-se os casos de livre escolha. 

 Dados da pesquisa indicam 96 moradias com coabitação familiar que atinge 

um total de 226 famílias. Destas 226 famílias, 96 são famílias principais e 130 são 

famílias secundárias. Aqui já foram descontados os casos onde havia mais de um 

fator predominante, evitando assim a contagem de uma família mais de uma vez. 

Foram atingidos 121 casos de coabitação que necessitam de reposição imediata. 

                                            
24

 São Paulo em Perspectiva - CARÊNCIA HABITACIONAL E DÉFICIT DE MORADIAS - Questões 

Metodológicas. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
88392001000100009. Acesso em 26 nov. 2009. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000100009
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000100009
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2.6.2.3 Ônus Excessivo com Aluguel 

 

Figura 11 - Domicílio Alugado 
 

 Segundo o PNAD, 51,1% do total 

de famílias urbanas comprometem 

grande parcela da sua renda com aluguel.  

Por ser um indicador que reflete a 

dificuldade do mercado imobiliário em se 

adequar ao perfil de demanda da 

população, evidencia-se mais nos 

grandes centros urbanos25. 

 Não obstante, a situação mais crítica refere-se ao caso das famílias com 

faixa de renda até 02 salários mínimos. Estas famílias compõem uma parcela da 

população em situação de carência extrema e, portanto, mais vulneráveis a esse 

tipo de problema, 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.). Neste 

caso, o acesso à moradia tem importância crucial na manutenção das condições 

básicas de vida, o que aponta para uma demanda por novas moradias em condições 

especiais, na ausência de políticas de controle de aluguéis ou de complementação 

de renda.  

 O município não possui informação quanto ao número de famílias que são 

atingidas pelo ônus excessivo com aluguel. A pesquisa de campo apurou que dentre 

as famílias principais entrevistadas, 148 pagam aluguel e destas 68 sofrem com o 

ônus excessivo. Sendo assim, foi possível observar que aproximadamente 44% das 

famílias que moram em imóveis alugados têm comprometida mais de 30% da sua 

renda com o valor do aluguel, como mostra o gráfico abaixo. 

 

                                            
25

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), 
2007. 
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Gráfico 10 - Residências Alugadas e com Ônus Excessivo de Aluguel 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

2.6.2.4 Domicílios Alugados com Adensamento Excessivo de Moradores 

 O adensamento excessivo de moradores é uma característica do déficit 

qualitativo, porém, somente quando a família tem a propriedade do imóvel. No caso 

de um imóvel alugado e que apresenta adensamento excessivo, não resta outra 

alternativa senão classificá-lo como reposição de imóvel, ou seja, déficit quantitativo. 

 A pesquisa de campo apontou a existência de 34 famílias que habitam 

domicílios alugados e que apresentam adensamento excessivo de moradores por 

dormitório, ou seja, com mais de 03 pessoas dividindo o mesmo dormitório. 

2.6.2.5 Domicílios Cedidos com Adensamento Excessivo de Moradores 

 A pesquisa de campo apontou a existência de 32 famílias que habitam 

domicílios cedidos e que apresentam adensamento excessivo de moradores por 

dormitório. 

Alugada

Ônus 
Excessivo

148

68
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 O que distingue esta situação da anterior é que neste caso a família não tem 

o desembolso com o aluguel. 

2.6.2.6 Remoção (áreas de risco) 

Um levantamento junto à Defesa Civil e 

ao Departamento de Engenharia e 

foram obtidas informações que serão 

utilizadas a fim de estimativa. Existem 

108 casas em áreas de inundação, 

sendo 97 na Vila Contente, 2 no Bairro 

Mamedina, 1 no Bairro Morumbi e 8 na 

Vila Repke.  

Figura 12 – Domicílio em Área de Risco - Vila 
do Sapo 

 No distrito de Alfredo Guedes existem três moradias construídas no antigo 

"lixão". A essas famílias foram oferecidas moradias através da CDHU, mas as 

mesmas recusaram tal solução para o problema que enfrentam. 

 
Figura 13 – Córrego Corvo Branco 

 

 No caso das áreas de 

inundações e que são passíveis de 

consolidação, segundo informações do 

Departamento de Engenharia, está 

acontecendo um estudo para realizar 

infraestrutura, a fim de se evitar outras 

inundações, como a que aconteceu no 

ano de 2006, mas acredita-se que para a 

realização dessa obra as famílias  

terão que ser removidas. 

 Para fins de estimativa, serão considerados os dados fornecidos pela 

prefeitura. 
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2.6.3 Déficit Habitacional Qualitativo 

 O déficit habitacional qualitativo 

se refere à inadequação da moradia 

em termos fundiários, sanitários, de 

depreciação, adensamento excessivo e 

precariedade na infraestrutura, além de 

outras carências, como a má qualidade 

do transporte público e a ausência do 

tratamento final dos resíduos sólidos 

nos casos de assentamentos precários, 

bairros distantes dos centros urbanos e 

zonas rurais. 

 

Figura 14 – Moradia que compõe o Déficit 
Qualitativo 

 

2.6.3.1 Domicílios com Carência de Infraestrutura 

 Os domicílios carentes de infraestrutura são aqueles que não dispõem de 

pelo menos um dos serviços básicos compostos por rede de energia elétrica, rede 

geral de abastecimento de água com canalização interna, rede geral de 

esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. 

 A energia elétrica é uma das formas de energia mais úteis para a 

humanidade e a ela, estão associados bens e serviços que contribuem para o 

conforto, segurança, desenvolvimento humano e de cidade, devendo-se garantir seu 

acesso à população de baixa renda e à zona rural. A responsabilidade pelo 

fornecimento de energia elétrica no município é da CPFL e dentro do universo da 

pesquisa 100% dos domicílios entrevistados são atendidos com rede de energia 

elétrica. 

 A água é um direito humano prévio a todos os outros. Sem o acesso a um 

mínimo essencial dessa não há que se falar nos demais direitos consagrados: vida, 
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saúde, dignidade humana. O abastecimento de água é um serviço tão essencial que 

a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja fornecido gratuitamente aos 

destituídos de condição financeira de arcar com seus custos. 

 Segundo informações do município, 100% dos domicílios da área urbana 

são providos de rede de água e rede de afastamento de esgotos. O tratamento de 

esgoto chegará a 100%, segundo a Prefeitura, quando terminarem as obras de 

execução de coletores, emissários e elevatórias que levarão o esgoto à Estação de 

Tratamento que já se encontra finalizada. 

 Quando avaliamos os resultados da pesquisa, verificamos que os valores 

são mantidos mesmo no universo trabalhado, que foi a população de baixa renda. 

Na área urbana, 100% das residências urbanas são atendidas com rede de água e 

rede de afastamento de esgotos. Na área rural, as residências não são providas de 

rede de água e nem de rede de afastamento de esgotos. 

 O município dispõe de coleta de lixo e de todas as famílias entrevistadas, 

apenas 10 tem queixas a respeito do serviço na área urbana. Se avaliarmos as 

variáveis individualmente, vamos constatar que apenas 2 casos isolados possuem 

carência de infraestrutura e dizem respeito à falta de rede de afastamento de 

esgotos. 

2.6.3.2 Adensamento Excessivo de Moradores 

 O adensamento excessivo, segundo a FJP, passa a considerar apenas os 

domicílios próprios com número médio de moradores superior a 03 (três) por 

dormitório. O município não possui informações acerca de adensamento excessivo 

de moradores por residência. 

 Para o cálculo deste indicador sobre os dados da amostragem será 

considerada apenas a família principal e que possui a propriedade do imóvel, uma 

vez que as famílias secundárias serão incorporadas no déficit quantitativo. 

 Pela pesquisa de campo e nas condições acima, apenas 9 são próprios e 

destes, 2 tem problemas com adensamento excessivo de moradores. 
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2.6.3.4 Domicílios com Problemas de Natureza Fundiária 

 A inadequação fundiária refere-se a situações em que pelo menos um dos 

moradores tem a propriedade da moradia, mas há ausência de propriedade, total ou 

parcial do terreno. O que se destacou no município foi a falta de propriedade das 

moradias, ou seja, dos 262 domicílios que foram pesquisados, apenas 9 são 

próprios. Pode-se observar também, que 6 famílias apontaram a necessidade de 

regularização do imóvel. 

 Segundo informações da prefeitura não existem, em Lençóis Paulista, 

loteamento irregulares e isso se dá pela fiscalização eficiente e em decorrência da 

comissão que foi designada para estudar a aprovação dos novos loteamentos como 

já foi dito anteriormente. 

2.6.3.5 Domicílios sem Unidade Sanitária Exclusiva 

 Durante a pesquisa, o objetivo foi identificar as moradias que necessitam de 

melhorias para assegurar as condições básicas de habitabilidade a seus ocupantes. 

Tais condições compreendem os domicílios sem unidade sanitária exclusiva, com 

carência de infraestrutura, adensamento interno excessivo e inadequação fundiária. 

Esse resultado constitui subsídio para programas complementares e específicos que 

não visam à construção de novas unidades (FJP, 2005). 

 Segundo dados do PNAD (2007), tendo em vista a valorização cada vez 

maior, entre todas as classes sociais, de espaços de privacidade, os domicílios 

urbanos sem banheiro de uso exclusivo influem pouco na inadequação domiciliar e 

sua tendência é de queda. Relacionados diretamente às piores condições de vida da 

população nas regiões metropolitanas representam 19,8% do total nacional. Em 

valores percentuais, não afetam 2% dos domicílios urbanos (PNAD, 2007). 

 Na pesquisa de campo foi questionada a existência ou não de unidades 

sanitárias e se esta era interna ou externa à residência. Não foi identificado nenhum 
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domicílio sem unidade sanitária, 220 que possuem somente banheiro interno, o que 

corresponde a 83,97% dos domicílios pesquisados. Foi observado ainda que 33 

possuem sanitário externo à residência e 8 possuem um interno e outro externo. Os 

resultados foram obtidos tanto na área urbana quanto na rural, mas para o cálculo 

da inadequação dos domicílios, são computados apenas os domicílios da área 

urbana, o que não elimina a necessidade de políticas específicas para esta 

demanda na área rural. Os dados apresentados no gráfico abaixo são 

correspondentes às áreas urbana e rural. 

 

Gráfico 11 – Instalação Sanitária 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

2.6.4 Demanda Futura por Moradias 

 Existem vários fatores demográficos que determinam a demanda por 

habitação e o Município precisa conhecer a dinâmica da sua demanda demográfica 

para poder implementar programas e ações que interfiram efetivamente e de forma 

positiva na solução do problema. A tabela abaixo apresenta a evolução da 

população de Lençóis Paulista, a da RG Bauru e a do Estado de São Paulo. 

 

 

 

Interna
84,29%

Externa
12,64%

Interna e Exerna
3,07%

Não Tem
0,00%



 66 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

 

Tabela 12 - Crescimento da População 

Localidade 
População 

1991 2000 2009 

Lençóis Paulista 46.020 54.936 62.894 

RG Bauru 462.667 543.462 618.260 

Estado de São Paulo 31.436.273 36.974.378 41.633.802 

Fonte: Fundação SEADE - IMP 

 
 Observa-se que o crescimento da população no município se mantém um 

pouco acima do crescimento populacional da RG e do Estado. De 2000 a 2010, a 

taxa geométrica de crescimento anual do município foi de 1,5%, contra 1,42% da RG 

e 1,32% do Estado. O aumento da taxa de urbanização acompanha o crescimento 

da população. 

Tabela 13 - Comparativo da Taxa de Urbanização 

Localidade 
Taxa de Urbanização (%) 

1991 2000 2009 

Lençóis Paulista 93,20 95,11 97,67 

RG Bauru 90,56 94,30 94,61 

Estado de São Paulo 92,76 93,41 93,76 

Fonte: Fundação SEADE 

 
 A tabela abaixo, disponível do site do ministério das cidades, mostra uma 

demanda de domicílios para o Município de Lençóis Paulista no período de 2010 a 

2023. Estes dados não serão utilizados por não refletirem a realidade local. 

 
Tabela 14 - Projeção da Demanda de Domicílios, por Município, 2010-2023 

Ano 
N de Domicílios Por 

Ano 
Demanda Por 

Domicílios 

2010 18.864 
 

2011 19.335 471 

2012 19.764 429 

2013 20.165 401 

2014 20.551 386 

2015 20.938 387 

2016 21.342 404 

2017 21.771 429 

2018 22.233 462 

2019 22.733 500 

2020 23.263 530 

2021 23.813 550 

2022 24.374 561 

2023 24.936 562 

Total 
 

6072 

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, no prelo. 
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 Para efeito de cálculo, será aplicada a taxa de crescimento populacional 

apresentado pela Fundação SEADE para o município, ou seja, 1,5% ao ano sobre a 

estimativa atual de domicílios. 

 

Tabela 15 - Projeção da Demanda Por Domicílios, 2000-2023 

Ano 
Nº de Domicílios 

Por Ano 
Demanda Por 

Domicílios 

2010 16.664  

2011 16.914 250 

2012 17.168 254 

2013 17.425 258 

2014 17.687 261 

2015 17.952 265 

2016 18.221 269 

2017 18.494 273 

2018 18.772 277 

2019 19.053 282 

2020 19.339 286 

2021 19.629 290 

2022 19.924 294 

2023 20.223 299 

Total  3559 

Elaboração: Objetiva 

 

 Sugere-se que esse cenário populacional seja levado em consideração para 

fins de planejamento urbano e de projetos de moradia que contemplem a população 

local. Vale salientar que quaisquer eventuais intervenções de grande efeito na 

economia regional ocorridas no período previsto devem ser consideradas no instante 

em que ocorrerem para ajuste da projeção populacional. Com isso será maior a 

previsibilidade e confiabilidade das decisões tomadas, que necessitem como base o 

tamanho da população do Município naquele instante ou num momento futuro. 

2.6.5 Quadro Geral das Necessidades Habitacionais 

Das 262 pesquisas realizadas que caracterizam o déficit habitacional, 

quantitativo e qualitativo, a distribuição ficou da seguinte forma: 
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Tabela 16 - Estimativa das Necessidades Habitacionais para a Faixa de Renda até 3 Sal. Mínimos 

Renda Familiar entre 0 e 3 Salários Mínimos 

Tipo 
FJP 
2000 

Pesquisa Estimativa 

D
é
fi

c
it

 Q
u

a
n

ti
ta

ti
v
o

 

Reposição Domicílios Rústicos 0 2 0 

Incremento 

Domicílios Improvisados 18 4 52 

Coabitação Familiar 1088 121 1587 

Ônus Excessivo com Aluguel - 64 859 

Domicílios Alugados com Adensamento - 34 446 

Domicílios Cedidos com Adensamento - 32 420 

Remoção (áreas de risco) - 17 111 

Déficit Quantitativo Total 1106 274 3475 

D
é
fi

c
it

 Q
u

a
li
ta

ti
v
o

 

Carência de Infraestrutura 149 2 0 

Adensamento Excessivo de Moradores 198 2 58 

Inadequação Fundiária 173 0 0 

Domicílio sem Unidade Sanitária Exclusiva 36 0 0 

Déficit Qualitativo Total 556 4 58 

Elaboração: Objetiva 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 Vale lembrar que a estimativa das necessidades habitacionais foi feita à 

partir dos valores da pesquisa e considerando que o município possui 3.998 

domicílios com renda familiar de até 3 salários mínimos. 

 Observando a estimativa encontrada a partir da amostragem e tomando 

como base o déficit quantitativo e o déficit qualitativo, observamos que 66,55% do 

déficit total são referentes ao incremento ou à reposição de estoque. 
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Gráfico 12 - Necessidades Habitacionais de Lençóis Paulista 
Fonte: Objetiva 

 

 

 A mancha no gráfico “radar” utilizado acima, destaca a coabitação e o ônus 

excessivo com aluguel como principais problemas a serem enfrentados pelo 

município. 

 O que se confirma com a pesquisa de campo, onde aproximadamente 

87,88% dos entrevistados consideram a necessidade de casa e lote. 
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Gráfico 13 - Necessidades Habitacionais Apontadas pelas Famílias 
Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 Além desses componentes, deveria ser considerada ainda uma parcela de 

domicílios em função da depreciação dos imóveis. Essa parcela é definida como o 

complemento dos domicílios com mais de 50 anos de construção cuja reposição é 

considerada necessária e, portanto, incluídos no déficit habitacional. Considera-se 

que a manutenção de parte dos imóveis mais antigos necessita apenas de 

pequenos cuidados. Entretanto, como foi mencionado anteriormente, esse 

componente não foi calculado devido à inexistência de informações tanto em nível 

nacional como regional. 

 A baixa renda familiar está positivamente relacionada com o déficit 

habitacional e mais especificamente com o componente de famílias que residem em 

casas cedidas e alugadas, constituindo assim um dos principais fatores causadores 

do déficit. Levando a concluir que as carências habitacionais detectadas em Lençóis 

Paulista especificamente e em muitas outras cidades brasileiras, não são apenas 

originadas pelo desequilíbrio entre a oferta e a demanda e sim pela insuficiência de 

renda de grande parte da população. 
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 Podemos, assim, relacionar a baixa renda familiar e a falta de oferta de 

moradia voltada para HIS como principais fatores que contribuem com o déficit 

habitacional no município. 

2.7 Oferta Habitacional 

2.7.1 Disponibilidade de Solo Urbanizado 

 No presente trabalho a preocupação principal foi analisar a necessidade de 

obter áreas para programas habitacionais públicos. Por um lado, o município conta 

com um conjunto de instrumentos urbanísticos e tributários que poderia ser um 

mecanismo importante para obtenção de terrenos urbanos ociosos ou para obrigar a 

alienação de uma área determinada, considerada conveniente e necessária à 

produção de lotes para HIS. Portanto, verifica-se um aumento do preço quando 

envolve a desapropriação. A lei estabelece a necessidade de haver utilidade pública 

ou interesse social para que a desapropriação seja justificada. Algumas sentenças 

judiciais têm permitido o pagamento de valores extraordinariamente altos. As 

avaliações aceitas pelos juízes consideram o valor que o proprietário poderia obter 

com a venda se encontrasse um comprador que fosse utilizar o terreno com o uso 

mais rentável possível. Em algumas desapropriações, o poder público é obrigado 

ainda a pagar valores extraordinários, que incorporam mecanismos de correção 

monetária e juros extremamente altos, tornando-os mais altos que os valores de 

mercado no momento do pagamento. Esses aspectos são ainda mais graves 

quando se trata de terrenos vazios e ociosos, e dessa forma, se faz mais necessária 

uma estratégia fundiária para garantir os interesses públicos. 

 No caso de Lençóis, a melhor forma seria por meio da criação de uma 

legislação específica para ZEIS. 
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2.7.1.1 Estimativa de Disponibilidade de Terra para Produção de Novas 

Unidades Habitacionais 

Para estimar a necessidade de novas terras para a produção habitacional, 

foram identificadas as áreas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social 

no Plano Diretor e que serão apresentadas no Anexo I.  

Considerando as áreas demarcadas, foram feitas estimativas no sentido de 

calcular a capacidade de atender a demanda por novas habitações de interesse 

social nas áreas que ainda não estão ocupadas. Deste modo foi estimado o número 

de unidades habitacionais passíveis de serem construídas.  

Foi respeitada a morfologia proposta no zoneamento atual do Município, 

com lotes pequenos e um padrão horizontal de ocupação. Para efeito de cálculo, 

considerou-se o lote mínimo de 200 m². (10X20). 

 

Figura 15 - Planta de Localização – Conj. Hab. Lençóis Paulista “E” 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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 Conjunto Habitacional Lençóis Paulista “E” 

Área Bruta: 29.721,25 m² 

Área Líquida: 8462,86 m² (reduzido 72% da área, destinada a arruamento, 

áreas institucionais e equipamentos urbanos). 

Lote mínimo: 200 m² 

Número de U.H.: 41 

 

Figura 16 - Conjuntos Habitacionais Lençóis Paulista D e E 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

 

Na imagem abaixo, destaca-se uma área disponíveis para ZEIS e que está 

estabelecida no Plano Diretor. 
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Figura 17 - Localização da ZEIS 6 e área de expansão de ZEIS 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 18 - Área de expansão de ZEIS 
Fonte: Google Earth. Elaboração: Objetiva 

 

 Ainda no Plano Diretor, conforme a Lei Complementar no 35 /2006 tem-se as 

áreas demarcadas conforme Anexo I deste documento. Pode-se analisar estas 

áreas na imagem a seguir. 
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Figura 19 - Áreas demarcadas como ZEIS no Plano Diretor 
Fontes: Plano Diretor; Google Earth 

 

 A seguir apresenta-se a tabela com informações que complementam a 

avaliação quantitativa e as imagens para avaliação da ocupação das áreas 

demarcadas. 

Tabela 17 - Quantitativo das áreas de ZEIS 

ZEIS 
Área (m²) 

01 195 149,82 

02 30 164,30 

03 30 459,60 

04 47 341,00 

05 97 221,49 

06 184 206,51 

Total 584 542,71 

Fonte: Elaboração Objetiva 
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 Pode-se apurar que o Município possui, somando as áreas das ZEIS, um 

total de 584 542,71m2 disponíveis para HIS. 

 As imagens a seguir demonstram as áreas demarcadas como ZEIS, bem 

como suas metragens. 

 

Figura 20 - Imagem da ZEIS 01 com área de 195 149,82 m² 
Fonte: Google Earth 
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Figura 21 - Imagem da ZEIS 02, com área de 30 164,30 m2 
Fonte: Google Earth 



 79 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

 

 

Figura 22 - Imagem da ZEIS 03, com área de 30 459,60 m2 
Fonte: Google Earth 
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Figura 23 - Imagem da ZEIS 04, com área de 47 341,00 m2 
Fonte: Google Earth 
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Figura 24 - Imagem das ZEIS 05 e 06 contíguas, com 97 221,49 m2 e 184 206,51m², 
respectivamente. 

Fonte: Google Earth 

 

 Pode-se verificar que as áreas demarcadas como ZEIS encontram-se 

inseridas na malha urbana, o que favorece a utilização da infraestrutura e dos 

equipamentos urbanos existentes, não onerando o município com extensões, 

especificamente para atender a expansão habitacional. Com relação aos 

equipamentos públicos, deverá ser realizado um levantamento nos vários setores, 

saúde, educação e lazer, para que possam ser previstas ampliações necessárias 

para atender a nova demanda. 

 Em relação a quantidade de ZEIS existentes, tomando como base para 

cálculo o lote de 200m2, conforme especificado no Plano Diretor, e adotando os 

seguintes critérios: 
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 Tipologia horizontal - o Município não tem como conceito de moradia a 

verticalização, não se justificando adotar este; 

 Taxa de ocupação de 60%, já considerando a topografia da região, 

arruamento e áreas verdes. 

Concluí-se que, com a somatória das áreas apuradas nas ZEIS, tem-se a 

possibilidade de produzir 1.753 lotes, que corresponde a 50% do déficit 

apurado no diagnóstico, o qual totaliza 3.475 novas unidades habitacionais. 

 

 Além das ZEIS, analisa-se a seguir os vazios urbanos, demarcados também 

pelo Plano Diretor, conforme ANEXO II, e que estão ilustrados na figura abaixo. 

 

Figura 25 - ZEIS e Vazios Urbanos 
Fonte: Google Earth 
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 Verifica-se a existência de vazios urbanos contíguos às ZEIS permitindo a 

expansão urbana dessas áreas, o que já aconteceu com as ZEIS 02 e 03 que eram 

antigos vazios urbanos. 

 O cálculo das áreas dos vazios urbanos e sua localização podem ser 

verificados no Anexo II. O somatório das áreas referentes aos vazios urbanos 

totalizam 600.907,10m². 

 Se forem utilizados para o cálculo dos vazios urbanos os mesmos critérios 

utilizados para o cálculo das áreas de ZEIS disponíveis, conclui-se que seria 

possível a produção de mais 1.802 lotes, o que corresponde a 51% do déficit. 

Conclui-se, portanto que pelo Plano Diretor, o que se tem de áreas demarcadas para 

ZEIS mais as áreas dos vazios urbanos daria para suprir o déficit apurado no 

diagnóstico, com uma sobra de 1%. 

 Quanto às possibilidades de ocupação dos vazios urbanos, O Plano Diretor 

demarca no mapa de Zoneamento/Função Social, as Zonas de Proteção 

Paisagística e Ambiental (ZPPA) que são as faixas de proteção dos cursos d’água e 

que circundam o perímetro urbano. Podemos verificar que tanto as ZEIS como os 

vazios urbanos encontram-se fora dessas zonas. 

 Conforme informações da prefeitura e em levantamentos feitos no local os 

conjuntos habitacionais de interesse social atualmente estão se desenvolvendo nas 

áreas das ZEIS 05 e 06, região sul da cidade, e que existe a possibilidade de 

aquisição de outras áreas para ZEIS nessa região. Este vetor de crescimento se 

explica pela existência de uma Zona Industrial (ZI) próxima a estas ZEIS, atraindo a 

população para aquela região. 

 Sugere-se então que seja dado início a formação de um “banco de terras” 

pela transformação dos vazios urbanos em ZEIS se utilizando dos instrumentos 

urbanísticos regidos pelo Estatuto da Cidade ou demarcando novas áreas para este 

fim.  

 O ANEXO III apresenta a tabela indicativa das diversas zonas e 

instrumentos urbanísticos passíveis de aplicação sobre elas. 



 84 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

 

2.7.2 Produção de Moradias 

 A produção de moradias em Lençóis praticamente se limita aos programas 

do Governo do Estado por meio da CDHU, tendo em vista que a política habitacional 

é produzir casas com esse padrão construtivo. Segundo exposto em Audiência 

Pública quando interpelado por um cidadão sobre a baixa oferta de moradias no 

município, a equipe municipal ali representada se manifestou dizendo: “O objetivo é 

oferecer casas com padrão bom. É que as várias linhas disponíveis do governo 

federal não atendem a esses pré-requisitos e no caso do PMCMV, o padrão 

construtivo fere o Código de Obras, pois especifica um pé direito inferior às 

dimensões exigidas no Código Municipal26. Mesmo assim, a Prefeitura disponibiliza 

área para construção de unidades dentro do PMCMV para famílias com renda até 

R$ 1.395,00, entretanto nenhuma construtora, até o momento, se interessou em 

fazer, devido ao baixo custo pago pelo governo. Não basta produzirmos casas, 

queremos oferecer moradias com qualidade digna para nossa população”. A equipe 

também alegou maior facilidade e conhecimento dos programas do Governo do 

Estado com relação aos trâmites burocráticos e mais especificamente com 

referência à contrapartida do município, que em geral se dá através da doação da 

terra e de investimentos em infraestrutura. 

 No que se refere a Programas Habitacionais Implementados, de acordo com 

a classificação do CEM/CEBRAP/SNH/MCidades – 2007, o Município de Lençóis 

Paulista se encontrava no grupo 3 para o período de 2001 a 2004, e permaneceu 

neste mesmo grupo para 2005, o que demonstra uma certa estagnação na 

implantação de programas habitacionais no município. As tabelas abaixo 

apresentam os principais projetos desenvolvidos nos últimos 5 anos. 

 No âmbito da União: 

 

 

                                            
26

 Além dos itens constantes no código de obras existe também uma lei que exige a colocação de aquecedores 
solares. Esta lei será apresentada no ANEXO IV. 
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Tabela 18 - Convênios firmados pelo município nos últimos anos em habitação 

Objeto Órgão Superior 
Valor do 

Convênio 

Contrapartida 

do Município 
Ano 

Elaboração de Plano Local de 

Habitação de Interesse Social 

Ministério das 

Cidades FNHIS 
R$ 48.750,00 R$ 5.427,00 2008 

Fonte: Portal da Transparência 
27

. 

 

 No âmbito do Estado: 

 

Tabela 19 - Produção habitacional 

Convênios com a CDHU 

Empreendimento Bairro Situação 
Nº de 

Unidades 
Valor do 

Empreendimento 

Lençóis Paulista A3  João Zillo  Concluído 17 R$ 169.761,51  

Lençóis Paulista  
 

Concluído 6 R$ 92.703,03  

Lençóis Paulista C  Dist. Alfredo Guedes  Em Andamento 24 R$ 1.030.293,12  

Lençóis Paulista D  Próximo ao Caju  Em Andamento 201 R$ 8.881.531,24  

Lençóis Paulista E Ao lado do “D” Em Programação 41 
 

Fonte: Secretaria de Estado da Habitação - CDHU
28

 

 

 No âmbito da Iniciativa Privada: 

 O município conta com dois loteamentos, o Santa Terezinha I e o Santa 

Terezinha II que possuem respectivamente 371 e 316 lotes. Na primeira etapa, está 

prevista a construção de 210 unidades habitacionais no Santa Terezinha II e na 

segunda etapa está prevista a construção de 264 unidades habitacionais, sendo 159 

no Santa Terezinha I e 105 no Santa Terezinha II. Portanto, até o presente momento 

está prevista a construção de 474 unidades habitacionais, restando 213 lotes vagos. 

 A tabela a seguir apresenta o controle de entradas de plantas, no cadastro 

da prefeitura, para solicitação de autorização para construção, ampliação e 

regularização de imóveis, que são solicitados pela própria população. 

 

                                            
27

 Disponível em 
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp?UF=sp&Estado=saopaulo&CodMunicipio=816&Municipio
=QUADRA&CodOrgao=&Orgao=undefined&TipoConsulta=0&Periodo=. Acesso em 16 set. 2010. 
28

 Disponível em http://www.habitacao.sp.gov.br/. Acesso em 16 set. 2010. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp?UF=sp&Estado=saopaulo&CodMunicipio=816&Municipio=QUADRA&CodOrgao=&Orgao=undefined&TipoConsulta=0&Periodo=
http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/ConveniosLista.asp?UF=sp&Estado=saopaulo&CodMunicipio=816&Municipio=QUADRA&CodOrgao=&Orgao=undefined&TipoConsulta=0&Periodo=
http://www.habitacao.sp.gov.br/
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Tabela 20 - Entradas de Plantas do cadastro 

Tipo de 
Intervenção 

2008 2009 2010 

Construção 289 376 475 

Ampliação 165 204 258 

Regularização 386 315 308 

Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

2.7.3 Custos Estimados 

Para estimativa de custos, a tipologia de construção adotada aqui será a 

TI24A-3D da CDHU que foi empregada no empreendimento habitacional “Lençóis 

Paulista C”, localizado no Distrito Alfredo Guedes. O valor do lote urbanizado foi 

baseado em informações da própria prefeitura. Os demais custos foram levantados 

do banco de dados no âmbito do programa Habitar Brasil BID (HBB). A tabela a 

seguir apresenta esta estimativa dos custos globais para atendimento das 

necessidades habitacionais apuradas neste trabalho. 

 

Tabela 21 - Investimento Necessário para Sanar as Necessidades Habitacionais do Município 

Custos Estimados Para Enfrentamento do Déficit 

Tipologia 
Fração Ideal 

(m²) 

Custo Unitário 
de Produção 

(R$) 

Nº de 
Unidades 

Custo Total 
(R$) 

Casa  55,87 45.294,26  3475 157.397.553,50 

Lote Urbanizado*  200 15.000,00  3475 52.125.000,00 

Urbanização  
 

5.500,00  0 0,00 

Regularização  
 

300  0 0,00 

Ampliação/Reforma 
 

6.000,00  58 348.000,00 

Total 209.870.553,50 

Elaboração: Objetiva 

 

 Em face ao atendimento relativamente pequeno demonstrado na tabela 18, 

que trata da produção habitacional, fica caracterizado que a Administração deverá 
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fazer escolhas, não somente entre tipos de programas, como de que famílias a 

atender, no âmbito das faixas de renda de 0 a 3 de sua responsabilidade. 

Provavelmente terá que privilegiar situações de necessidade (riscos, pobreza), de 

atendimento a movimentos organizados ou de pressão política. 

 Entendemos que para alcançar este objetivo, é necessário atacar em várias 

frentes e de maneira coordenada, buscando ao mesmo tempo, reduzir o custo da 

habitação, diversificar os produtos e adequá-los às características da rede urbana.  

 Certamente a política habitacional - qualquer que seja a política do governo - 

não pode ter hoje um discurso de dotar toda a população de uma moradia com esse 

padrão construtivo em curto prazo. Faz-se necessário facilitar e baratear o acesso 

ao financiamento, prover subsídios próximos da capacidade de pagamento da 

população e do custo do produto moradia, interferir sobre o mercado de terra e 

fortalecer do ponto de vista institucional os diferentes agentes que atuam no 

mercado de HIS. Sem atuar simultaneamente em todas essas frentes, que 

certamente envolvem os diferentes entes federativos e diversos órgãos do governo 

federal, não é possível enfrentar a questão habitacional de maneira consistente. 

2.8 Fontes de Recursos 

 O Sistema Nacional de Habitação está dividido em Subsistema de Mercado 

e Subsistema de Habitação de Interesse Social. A tese que sustenta a Política 

Nacional de Habitação é a de que é preciso combinar ações que ampliem o mercado 

privado para as classes médias que atualmente não encontram alternativas de 

moradia e ações de promoção pública que deem conta da população de rendas 

mais baixas, especialmente aquelas situadas no intervalo de 0 a 5 salários mínimos 

e com ênfase para a população de baixíssima renda, que se encontra na faixa de 

renda de 0 a 3 salários mínimos, representando mais de 90% do déficit habitacional.  

 As principais fontes de financiamento destinadas especificamente para 

ações do setor habitacional no Brasil são: 

 Governo Municipal – recursos próprios; 
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 Governo Estadual – através de programas habitacionais, no caso do Estado 

de São Paulo viabilizados pela CDHU; 

 Governo Federal – recursos não onerosos (Orçamento Geral da União - 

OGU), recursos onerosos (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS) 

e recursos de outros fundos (Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), Fundo 

de Desenvolvimento Social (FDS), Fundo de Arrendamento Residencial – 

(FAR)); 

 Organismos Internacionais: bancos multilaterais como Banco Mundial (BID), 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Ao lado da disponibilidade de recursos, observa-se certa 

desinformação por parte dos técnicos das Prefeituras, ou dos órgãos gestores 

municipais e estaduais, sobre as fontes de recursos, nacionais e internacionais, que 

poderiam ser acionadas. 

2.8.1 Governo Municipal 

 No âmbito municipal é possível contar com recursos de fundos municipais e 

do orçamento geral do município. 

 O município deve possuir um Conselho Municipal responsável pela gestão 

do Fundo Municipal de Habitação, que deve ser constituído com dotação 

orçamentária própria, destinada à implantação da política municipal de habitação de 

interesse social e à recepção dos recursos do FNHIS. Devemos observar, ainda, 

que os recursos do fundo estadual podem ser transferidos aos fundos municipais, 

num mecanismo de transferência “fundo a fundo”. 

 O município precisa encontrar formas de aumentar sua receita própria e sua 

capacidade de investimento, o que pode ser feito mediante a modernização do 

sistema fiscal da municipalidade. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), por 

exemplo, é uma importante fonte de receita, mas nem sempre é aplicado como 

deveria. É preciso que o município promova a atualização periódica da planta 

cadastral da cidade, pois há muitos casos em que os municípios não cobram IPTU 
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de parcelas de seu território porque essas não constam da planta cadastral. Outros 

municípios não cobram dos setores de média e alta renda o valor que realmente 

deveriam cobrar, porque o imposto é cobrado tomando por referência a “planta 

genérica de valores”, que apresenta valores muito inferiores aos praticados pelo 

mercado. Recomenda-se o aperfeiçoamento da gestão dos cadastros territoriais, 

assim como a atualização dos valores dos imóveis para efeito da cobrança do IPTU, 

para aumentar a eficácia das políticas fiscais.  

 O município, atualmente, não dispõe de nenhum programa que conte com 

dotação orçamentária própria. 

2.8.2 Governo Estadual 

 Os governos estaduais devem destinar recursos à área de habitação e 

promover a integração e urbanização de assentamentos precários, quer seja através 

da execução direta, pelas Companhias Estaduais de Habitação, ou indireta, 

repassando recursos para os governos municipais.  

 O Governo do Estado de São Paulo, por exemplo, conta com recursos 

volumosos oriundos de 1% adicional do ICMS, que é dirigido à Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo (CDHU) para aplicar em 

habitação. Os programas disponíveis estão descritos a seguir. 
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Tabela 22 - Programas disponíveis através do Governo do Estado de São Paulo 

Programa do 
PPA 

Ação Programas Modalidades ou Ações 

Provisão 
Habitacional 

Produção de Unidades 
Habitacionais 

Programa Parceria 
com Municípios 

Administração Direta 

Autoconstrução 

Empreitada Global 

Programa Parceria 
com Associações e 
Cooperativas 

Gestão Compartilhada 

Crédito Associativo 

Programa Moradia Indígena 

Programa Moradia Quilombola 

Programa Moradia Rural 

Aquisição de Unidades 
Habitacionais 

Programa Habitacional de Integração 

Requalificação 
de Moradias 

Atuação em Cortiços 

Urbanização de 
Favelas e 

Assentamentos 
Precários 

Urbanização de Favelas 

Urbanização – Pantanal 

Urbanização - Paraisópolis 

Operação Águas 
Espraiadas 

Reassentamento – Águas Espraiadas 

Reassentamento 
Habitacional 

Repasse aos Municípios 

Produção CDHU 

Programas Sob 
Gestão da 

Secretaria de 
Habitação 

Programa Regularização 
Fundiária de Interesse 
Habitacional 

Programa Cidade 
Legal 

Apoio à Regularização 
Fundiária 

Programa Requalificação 
de Moradias 

PEM - Programa 
Especial de 
Melhorias 

Programa de Melhorias 
Habitacionais e Urbanas 

Elaboração: Objetiva.  
Fonte: Elaborado com base nos programas da SH/CDHU descritos no PPA 2008/2011 

2.8.3 Governo Federal 

 No contexto da nova Política Nacional de Habitação, o governo federal 

revisou os programas habitacionais construindo variadas possibilidades. Alguns 

programas foram reestruturados e outros foram criados, formando um conjunto que 

se relaciona aos eixos da política. Há programas que, por sua natureza, enquadram-

se no eixo da integração urbana de assentamentos precários e há programas que se 

ligam ao eixo da provisão habitacional. Os Programas Habitacionais que serão 

propostos neste Plano deverão estar em consonância com os programas federais do 

Plano Nacional de Habitação e formulados para se adequarem às exigências 

federais e estaduais para obtenção de recursos. Assim, das linhas programáticas 
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existentes, três delas serão adotadas para o tratamento do problema habitacional 

municipal: 

(i) Produção da Habitação, para suprir o problema do déficit habitacional 

quantitativo; 

(ii) Apoio e Melhoria da Unidade Habitacional, para a questão do déficit habitacional 

qualitativo; 

(iii) Desenvolvimento Institucional.  

 Cada linha programática é composta por um conjunto de programas, de 

modo a tratar do problema em suas peculiaridades. 

 A Linha Programática Produção da Habitação tem como objetivo o 

enfrentamento do déficit habitacional acumulado e a demanda futura de novas 

unidades habitacionais que se apresentará no horizonte temporal do PlanHab até 

2023. 

 A Linha Programática e de Atendimento Apoio e Melhoria da Unidade 

Habitacional abrange as ações, programas e subprogramas destinados à melhorias 

e apoio técnico à autopromoção habitacional atendendo a demandas do déficit 

habitacional em suas abrangências quantitativas e qualitativas. 

 O programa de Desenvolvimento Institucional dos Agentes do Setor 

Habitacional tem por objetivo geral desenvolver as capacidades dos agentes 

estratégicos do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social para que 

possam alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão, exercendo os 

papéis que lhe são atribuídos no SNHIS. Só assim o conjunto dos agentes poderá 

assegurar o alcance das metas qualitativas e quantitativas, físicas e financeiras, 

estabelecidas pelo PlanHab na superação do déficit e da demanda habitacional 

brasileira. 

 As tabelas a seguir trazem os programas pertencentes a estas três linhas 

programáticas citadas acima e suas respectivas fontes de recursos. 
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Tabela 23 - Produção da Habitação e Apoio e Melhoria Habitacional 

Programa Ação ou Modalidades 
Fontes de 
Recurso 

Programa Habitação de 
Interesse Social 

Produção ou Aquisição de Unidades 
Habitacionais 

OGU/FNHIS 

Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados 

Requalificação de Imóveis 

Prestação de Serviços de Assistência Técnica 

Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais 
de Interesse Social 

Ação de Apoio à Produção Social da Moradia 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) 

Programa Crédito Solidário  

FDS Programa de Apoio à 
Produção de Habitações 

 

Programa de Atendimento 
Habitacional Através do Setor 
Público (Pró-Moradia) 

Produção de Conjuntos Habitacionais FGTS 

Programa de Arrendamento 
Residencial (PAR) 

 FAR 

Carta de Crédito Individual 

Aquisição de Unidade Habitacional Nova ou 
Usada 

FGTS/FDS 

Aquisição de Lote Urbanizado 

Aquisição de Material de Construção 

Construção de Unidade Habitacional 

Reforma ou Melhoria de Unidade Habitacional 

Carta de Crédito Associativo 

Aquisição ou Construção de Unidades 
Habitacionais 

Reabilitação Urbana 

Produção de Lotes Urbanizados 

Programa Prioritário de 
Investimentos (PPI) 

 OGU 

Elaboração: Objetiva 
Fonte: Elaborado com base nos programas oferecidos pelo Governo Federal e disponíveis no sítio do 
Ministério das Cidades 

 

Tabela 24 - Desenvolvimento Institucional 

Programa 
Fontes de 
Recurso 

Programa de Atendimento Habitacional Através do Setor Público (Pró-Moradia) FGTS 

Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social FNHIS 

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social – Modalidade Assistência 
Técnica 

FNHIS 

Elaboração: Objetiva 
Fonte: Elaborado com base nos programas oferecidos pelo Governo Federal e disponíveis no sítio do 
Ministério das Cidades 
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 Dois programas disponibilizados pelo Governo Federal merecem destaque: 

o Programa de Aceleração do Crescimento (PAR) e o Programa Minha Casa, Minha 

Vida (PMCMV). 

 O PAC é um programa do governo federal que tem por objetivo investir em 

infraestrutura, investimento este que, aliado a medidas econômicas, visa estimular 

os setores produtivos e, ao mesmo tempo, levar benefícios sociais para todas as 

regiões do país. Pretende, ainda, promover 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 como órgão gestor, a Caixa 

Econômica Federal como órgão operador, o município como órgão proponente 

através de suas secretarias e os beneficiários. 

O PMCMV também 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 são 

oriundos do Governo Federal e do FGTS e geridos pela CAIXA e atualmente é 

considerado o “carro-chefe” dos programas do governo federal. 

Na próxima etapa, serão apresentadas as estratégias de ação e as 

metas a serem atingidas, bem como os programas que se aplicam ao município. 
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3 Estratégias de Ação 
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 Em tempos de busca por mais resultados do setor público, notadamente por 

uma atuação focada nas camadas populares através de políticas sociais que 

minimizem a desigualdade, torna-se fundamental compreender o Estado em ação.  

 Mesmo com o avanço recente identificado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2009), em que se constata que a 

desigualdade de renda no país diminuiu, ainda não foi o suficiente para alavancar a 

posição do Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), sendo a 

má distribuição de renda um dos fatores que pesam para a 75ª posição. Analisado 

isoladamente o país está no lugar 79º no ranking de renda, sendo inferior à América 

Latina e à média mundial. 

 Percebe-se que ainda há um longo caminho a percorrer para diminuir a 

distância entre ricos e pobres no Brasil. Esta perspectiva é corroborada pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2009) em pesquisa onde afirma que a 

pobreza e a desigualdade caíram muito, mas ainda somos um país muito desigual. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) também mostram 

que a desigualdade social diminuiu no ano passado. Como mecanismo de 

enfrentamento da pobreza e da desigualdade tem-se programas de transferência de 

renda e outras ações do governo que vêm se mostrando eficazes principalmente em 

momentos de crise econômica. 

 Especificamente no que tange à política nacional de habitação, o presente 

relatório busca apontar estratégias para superação do déficit habitacional no 

município de Lençóis Paulista. 

 O PLHIS de Lençóis Paulista tem por objetivo principal estabelecer as 

diretrizes e formular uma estratégia de médio e longo prazo para equacionar as 

necessidades habitacionais do Município nos próximos 13 anos, até 2023 como um 

horizonte temporal, a partir das diretrizes do Plano Nacional de Habitação (PlanHab), 

para que as propostas possam gerar os efeitos pretendidos, tendo os anos de 2013, 

2017 e 2021 como balizas, referentes aos PPAs. 

 Para tanto, o PLHIS estrutura-se em três Pilares: Promoção Habitacional e 

Melhoria Habitacional, Arranjo Institucional e de Gestão e Financiamentos.  

 Neste terceiro produto do PLHIS apresentamos as estratégias de ação 

conforme se seguem: 
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 Princípios, Diretrizes e Objetivos; 

 Linhas Programáticas, Programas e Ações; 

 Metas, Recursos e Fontes de Financiamento; 

 Cenários de Investimentos; 

 Monitoramento, Avaliação e Revisão da Política Habitacional de Interesse 

Social. 

3.1 O que é o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Lençóis 

Paulista? 

 Este documento apresenta o Plano Local de Habitação de Interesse Social 

de Lençóis Paulista - PLHIS de Lençóis Paulista, elaborado pela primeira vez no 

município. O PLHIS de Lençóis Paulista é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, por 

meio da Diretoria de Assistência e Promoção Social, cuja finalidade é construir uma 

proposta para reverter o quadro habitacional do município. Para isso, são 

empreendidos esforços para apresentar soluções a diversos problemas 

habitacionais, sejam eles associados à melhoria da qualidade habitacional ou à 

promoção de novas unidades habitacionais no município.  

 O PLHIS de Lençóis Paulista, norteado pelas diretrizes e orientações (gerais 

e específicas) presentes na Política Nacional de Habitação, no Sistema Nacional de 

Habitação e no Plano Nacional de Habitação, vem estruturar e dar corpo a uma nova 

Política Local de Habitação de Interesse Social. Constitui um importante instrumento 

de gestão urbana do Município, configurando-se como um instrumento 

complementar para a promoção das diretrizes propostas no Plano Diretor do 

Município. 

 O Plano Diretor de Lençóis Paulista apresenta a política habitacional local, 

explicitando a política urbana, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão 

habitacional e urbana, os instrumentos urbanísticos e os princípios democráticos de 

participação social.  
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 Neste terceiro produto do PLHIS apresentamos as linhas programáticas e os 

programas disponíveis através do Governo Federal, os programas disponíveis 

através do Governo Estadual, os cenários de investimento por parte das três esferas 

de Governo, as estratégias e metas a serem atingidas dentro dos Planos Plurianuais 

(PPAs) e finalmente a indicação de um sistema de monitoramento e avaliação da 

política habitacional de interesse social. Foi estruturado a partir dos Relatórios dos 

Produtos 1 e 2, que foram apresentados e discutidos pela sociedade ao longo do 

processo de sua elaboração. O PLHIS de Lençóis Paulista tem por objetivo principal 

estabelecer as diretrizes e formular uma estratégia de médio e longo prazo para 

equacionar as necessidades habitacionais do Município. 

 O Plano tem como prazo final o ano de 2023, e, levando em consideração as 

diretrizes de prazos do Plano Nacional de Habitação, vincularam suas metas aos 

planos plurianuais, instrumentos de planejamento orçamentário-financeiro do 

governo municipal. Desta maneira, as metas de produção física e de avanços 

institucionais estarão atreladas ao planejamento dos recursos necessários. Neste 

sentido, ao contrário de se estabelecer datas decenais (2020, 2030 ou 2050) ou de 

períodos associados às mudanças de gestão da administração municipal (2013-

2016, 2017-2020 ou 2021-2024), o horizonte temporal para o PLHIS de Lençóis 

Paulista é definido a partir da sincronia com os três próximos PPAs, tendo o ano de 

2023 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, 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 e é o ponto inicial 

de um processo de planejamento habitacional para o município consultado 

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

como no processo de sua execução.  

 Por meio do Plano se pretende desenvolver um conjunto de ações capazes 

de construir um caminho que permita avançar no sentido de universalizar o acesso à 

moradia digna para todo cidadão e toda cidadã de Lençóis Paulista. Ele é, portanto, 

o ponto inicial de um processo de planejamento habitacional para o município. 
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3.1.1 Bases Para o PLHIS de Lençóis Paulista 

 A elaboração do PLHIS de Lençóis Paulista 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; a criação 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 (FNHIS), fruto de anos de mobilização 

dos movimentos por moradia e reforma urbana do país; o Plano Nacional de 

Habitação de 2008; bem como o Plano Diretor de Desenvolvimento de Lençóis 

Paulista, por meio da Lei Complementar nº. 35, de 10 de outubro de 2006. 

3.1.2 Origens da Nova Política, do Sistema e do 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, reconhecia-se 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 consequência 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 à estratificação do que passou a se chamar “necessidades 

habitacionais”.  
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 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 públicos, as Companhias de Habitação – passasse 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 

desenvolver 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 
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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 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 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.  

3.1.3 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. Visa com isso atender à Constituição Federal, que considera um 

direito do cidadão a habitação, ao Estatuto da Cidade, que estabelece a função 

social da propriedade.  

 Os principais componentes da PNH 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.  
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 A elaboração e implementação da PNH 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 PNH, cabe 

estabelecer as bases das políticas urbanas no âmbito dos Municípios, para viabilizar 

a realização de programas habitacionais. Os Planos Diretores Municipais visam 

garantir a função social da propriedade urbana e implementar a regularização 

fundiária, para ampliar o acesso da população de menor renda a terra urbanizada, 

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

formal de provisão habitacional.  

 A PNH 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 (PNH). 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, estadual e municipal, e os agentes públicos e privados 

integrantes do componente. Apresenta a definição das regras que asseguram a 

articulação financeira e os recursos onerosos e não onerosos necessários à 

implementação da PNH, 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 a Habitação 

(SIMAHAB), 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 da PNH, articulado com aos demais 

aspectos da Política de Desenvolvimento Urbano.  
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 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; 

• 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 microrregionais - 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 à 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:  
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• 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, através da coordenação da atuação dos órgãos 

vinculados ao setor;  

• Inclusão da moradia nas políticas públicas compensatórias;   

• 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 possibilite a continuidade 

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

renda, através da ampliação da disponibilidade dos recursos financeiros do 

Estado, destinados ao setor e canalizados para o FIS, e da participação do 

setor privado;  

• Adoção de critérios de análise para concessão de crédito compatível com as 

condições socioeconômicas 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;  
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• 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, vários 

agentes estão envolvidos. Os principais agentes do Sistema Nacional de Habitação 

são a (i) Caixa Econômica Federal (CEF), que atua como agente operador do FGTS, 

agente operador do Fundo Nacional de Habitação, instituição depositária 

implementando a aplicação dos recursos do 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 SBPE/SFH e do SFI; (ii) os agentes financeiros, promotores e técnicos: 

rede descentralizada e especializada para garantir a capilaridade do sistema e 

possibilitar uma 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 PNH, articulando 

com o Ministério das Cidades; (iv) o Conselho Monetário Nacional: que tem por 

atribuição exercer, em consonância com as diretrizes da PNH, 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 órgãos responsáveis 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.  
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3.1.4  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 Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social está baseadas 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.  

3.1.5  Plano Nacional de Habitação 

 O Plano Nacional de Habitação, aprovado em 2008, 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 
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Plano Nacional de Habitação, propondo o direcionamento dos recursos, estabelece 

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

fundiária; arranjos institucionais e cadeia produtiva da construção civil.  

3.1.6  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.  

 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 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 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.   

 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;  
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• 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, considerada a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais;  

 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  
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•  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;  

• 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.  

3.1.7  Plano Diretor de Desenvolvimento 

 Em 10 de outubro de 2006, foi aprovado o Plano Diretor Participativo, em 

conformidade com o Estatuto da Cidade, que definiu como princípio fundamental a 

função social da cidade e propriedade:  

I.  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 de Lençóis 

Paulista. A função social da cidade é entendida como o direito à terra urbana, à 

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

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, conforme definido no Artigo 5º, inciso III do 

Plano Diretor de Desenvolvimento. 

3.2  Princípios, Objetivos e Diretrizes do PLHIS de Lençóis Paulista.  

 O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Lençóis Paulista tem por 

finalidade o estabelecimento de um marco de referência para a política habitacional 

do município, envolvendo princípios, objetivos e diretrizes. 
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3.2.1  Princípios da Política Habitacional de Lençóis Paulista 

 Segundo o inciso VI do Art. 9 - Capítulo III do Plano Diretor de Lençóis 

Paulista: 

Art.9º A propriedade urbana deve atender a sua função social 

mediante a adequação às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas nesta lei, compreendendo: 

 

“ VI - a moradia digna, com a ampliação da oferta de habitação 

destinada à população de baixa renda;” 

3.2.2 Objetivos da Política Habitacional de Lençóis Paulista 

1. Incentivar os empreendimentos privados voltados para a habitação de 

interesse social, habitação ocupada ou destinada às famílias de baixa renda, 

assim consideradas pela sua capacidade restrita de pagamento ou pela 

necessidade de subsídio; 

2. Coordenar esforços públicos, comunitários e privados no sentido de melhorar 

a qualidade e reduzir os custos de acesso à habitação; 

3. Adequar os programas e projetos aos interesses e condições 

socioeconômicas dos usuários; 

4. Garantir que os empreendimentos habitacionais de interesse social, públicos 

e privados, sejam implantados em locais dotados de infraestrutura e serviços 

urbanos e capazes de absorver o aumento da demanda; 

5. Priorizar soluções urbanísticas e arquitetônicas que minimizem os 

movimentos de terra no sentido de evitar os danos ao meio ambiente e 

reduzir os custos de implantação e de manutenção; 

6. Garantir o acesso universal dos domicílios às redes de infraestrutura; 
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7. Garantir uma rede de equipamentos sociais e serviços públicos, em particular 

das áreas de educação e saúde, acessível às áreas habitacionais, em todo o 

Município, de acordo com os padrões estabelecidos pelas políticas 

específicas. 

3.2.3 Diretrizes do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Lençóis 

Paulista  

 Para o pleno atendimento dos objetivos, o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social de Lençóis Paulista estabelece como diretrizes:   

1. Integrar as ações em habitação com as demais ações de políticas urbanas, 

sociais e ambientais, incluindo o acesso à 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. 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; 

4. Viabilizar a produção de novas unidades habitacionais, particularmente em 

terrenos vazios ou subutilizados;  

5. Viabilizar a manutenção da população de baixa renda nas áreas cobertas por 

planos e programas, tendo em vista os efeitos destes na valorização 

imobiliária;  

6. 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;  

7. Promover a melhoria das moradias em assentamentos precários, urbanizados 

ou em processo de urbanização, por meio de ações de assistência técnica à 
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autoconstrução e de crédito para reforma, ampliação ou melhoria das 

habitações;   

8. 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;   

9. Direcionar a oferta de novas oportunidades habitacionais, a conter o 

crescimento populacional nas ocupações existentes;  

10. Desenvolver mecanismos de negociação relacionados com o uso e a posse 

de imóveis, visando evitar despejos e ações reintegratórias;  

11. Desenvolver estudos que permitam a recuperação ambiental de áreas ou 

imóveis com problemas de contaminação industrial ou outros para a 

implantação de projetos habitacionais;  

12. Atuar na busca de resoluções, 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;   

13. Atuar na coibição de 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;  

14. Atuar na manutenção da informação atualizada sobre a situação habitacional 

do município;   

15. Implementar os diversos institutos jurídicos e das legislações específicas que 

regulamentam o acesso à moradia; 

16. 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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3.3 Linhas Programáticas 

 Em audiência realizada no dia 19 de outubro com a presença de Diretora de 

Assistência e Promoção Social, membros da equipe municipal do PLHIS e a 

população geral , foram apresentadas e discutidas as linhas de ação que podem ser 

acionadas. Feita a apresentação buscou-se associar os problemas ao objetivo, de 

maneira a tornar a visão estratégica muito próxima da realidade. Dessa forma a 

ação foi organizada por programas, e que estão traduzidas nos orçamentos 

distribuídos abaixo. 

 As linhas programáticas são o cerne do Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social de Lençóis Paulista, já que sem elas, é difícil levar a cabo as 

estratégias delineadas para resolver os principais problemas habitacionais do 

município. É neste sentido que estas linhas devem ser incluídas no rol das primeiras 

ações realizadas para a implementação deste Plano, com a criação das rubricas 

específicas no orçamento municipal. 

 Dessa forma existe um encadeamento lógico, porque o planejamento inicia-

se a partir do problema constatado junto à sociedade, e define um conjunto de ações 

que serão desenvolvidas considerando os recursos disponíveis. 

 Outro aspecto relevante é a transparência na alocação e na obtenção dos 

resultados, o que propicia a integração dos instrumentos básicos de planejamento e 

orçamento institucionalizados na Constituição Federal, ou seja: o Plano Plurianual, a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária anual. 

 As diretrizes da Política Nacional de Habitação pressupõem a integração do 

setor público, do privado, de associações e cooperativas, para resolução dos 

problemas habitacionais do Município e estabelece a responsabilidade dos três 

níveis de governo no financiamento e na coordenação das ações a serem 

desenvolvidas. Neste sentido, para que a integração entre os entes federativos 

ocorra de forma harmônica, é fundamental que as linhas programáticas definidas no 

âmbito nacional e no estadual e os programas habitacionais do município, estejam 

afinados entre si, sempre levando em conta as especificidades locais. 
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 Das linhas programáticas sugeridas pelo PlanHab, serão adotadas duas 

para o enfrentamento do déficit habitacional no Município de Lençóis Paulista e 

estão descritas a seguir. 

 

 A Linha Programática e de Atendimento Apoio e Melhoria da Unidade 

Habitacional (LPA 2) abrange as ações, programas e subprogramas destinados à 

melhoria e apoio técnico à autopromoção habitacional atendendo a demandas do 

déficit habitacional em suas abrangências quantitativas e qualitativas. Considerando 

que aproximadamente 58 famílias necessitam de intervenções para por problemas 

de adensamento excessivo. 

 

 A Linha Programática de Atendimento para Produção e Aquisição da 

Habitação (LPA 3) tem como objetivo o enfrentamento do déficit habitacional 

acumulado e a demanda futura de novas unidades habitacionais que se apresentará 

no horizonte temporal do PlanHab até 2023. Considerando a necessidade de 3475 

novas unidades habitacionais inclusive lote para atender ao déficit básico do 

município, esta linha programática é de fundamental importância para Lençóis 

Paulista. 

3.4 Características dos programas e subprogramas do PLHIS de Lençóis 

Paulista 

 Segue uma caracterização dos programas e subprogramas que se encaixam 

no perfil do município. 

 

LPA 2 - Linha Programática de Atendimento para Assistência Técnica e Melhoria da 

Unidade Habitacional 

 P 2B – Programa para Oferta de Serviços de Assistência Técnica 

Objetivos Específicos: Melhorias habitacionais 

Nº de Unidades: 58 

Custo Unitário: R$ 6.000,00 
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Valor Global: R$ 348.000,00 

Fontes de Recursos: FNHIS, Recursos orçamentários dos governos estaduais 

destinados aos FEH, Recursos orçamentários dos governos municipais destinados 

aos FMH. 

 

 

LPA 3 - Linha Programática e de Atendimento para Produção e Aquisição da 

Habitação 

 P 3A – Programa para Promoção de Novas Unidades Habitacionais Urbanas 

SP 3A1 – Subprograma para Promoção Pública de Unidades 

Habitacionais Urbanas Prontas. 

Nº de Unidades: 3475 (incremento) 

 

Incremento de Estoque: 3475 lotes urbanizados 

Custo Unitário: R$ 15.000,00 

Subtotal:    R$ 52.150.000,00 

 

Incremento de Estoque: 3475 unidades habitacionais 

Custo Unitário: R$ 45.294,26 

Subtotal:  R$ 157.397.553,50 

Valor Global: R$ 209.870.553,50 

Fontes de Recursos: FNHIS, Recursos orçamentários dos governos estaduais 

destinados aos FEH, Recursos orçamentários dos governos municipais destinados 

aos FMHIS. 

3.5 Programas e Ações 

3.5.1 Programas Disponíveis Através do Governo Federal 

 Em seguida trataremos da identificação dos diferentes programas 

habitacionais e fontes de financiamento disponíveis para a solução do déficit 
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habitacional, retirada do Guia Básico dos Programas Habitacionais29, do Ministério 

das Cidades, que relaciona as necessidades habitacionais com os programas e 

fontes disponíveis. Atualmente o Ministério das Cidades é responsável por gerenciar 

diversos programas habitacionais relacionados diretamente à moradia, que no 

presente relatório, foram classificados em programas que respondem ao déficit 

habitacional, à inadequação habitacional e programas de assessoria técnica. 

 Dentre os programas que respondem ao déficit habitacional foram 

considerados aqueles que têm como objetivo, em uma ou mais modalidades: a 

construção de unidades habitacionais; a melhoria das condições de habitabilidade; a 

aquisição de unidades habitacionais novas ou usadas; a produção de lotes 

urbanizados; a aquisição de material de construção vinculado à construção plena da 

moradia. 

 Serão apresentados a seguir os programas que buscam responder ao déficit 

de Lençóis Paulista. 

3.5.1.1 Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social 

 Este programa é voltado para famílias com renda mensal de até R$1.050,00 

e tem por objetivo apoiar projetos voltados à produção de alternativas e soluções 

habitacionais, articulando recursos e iniciativas do poder público, da população e de 

organizações sociais, com envolvimento das comunidades nas ações de 

autoconstrução e mutirão. Os recursos são provenientes do FNHIS e as 

modalidades oferecidas são produção ou aquisição de unidades habitacionais, 

produção ou aquisição de lotes urbanizados e requalificação urbana. 

                                            
29

 BRASIL. Ministério das Cidades. Programas e Ações do Ministério das Cidades. Disponível em: 

http://www.cidades.gov.br. Acesso em 29. nov. 2010. 

http://www.cidades.gov.br/
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3.5.1.2 Carta de Crédito Individual 

Utilizando recursos do FGTS, o Programa objetiva conceder financiamentos 

a pessoas físicas. 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 à edificação de unidades unifamiliares e em 

consequência a ocupação de loteamentos já existentes nas cidades; aquisição de 

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

estimulando o autoempreendimento da casa própria e incidindo na melhoria da 

habitabilidade de unidades residenciais. 

3.5.1.3 Carta de Crédito Associativo 

 O programa conta com recursos do FGTS e é dirigido a pessoas físicas 

organizadas em condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, companhias de 

habitação ou empresas do setor da construção civil, com renda mensal de até 

R$3.900,00, dependendo da modalidade. Além da construção da unidade 

habitacional, este programa visa também à produção de lote urbanizado, aquisição 

de unidade habitacional nova, reforma de prédios para reabilitação habitacional e 

financiamento da reforma de prédios para ocupação residencial. 
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3.5.1.4 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

 O PAC é um programa do governo federal que objetiva investimento em 

infraestrutura e 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, como gestor; a Caixa Econômica Federal como agente 

operador; o município através de suas secretarias, como proponente; e os 

beneficiários. 

3.5.1.5 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 são oriundos do governo federal e do FGTS e geridos pela 

CAIXA e atualmente é considerado o “carro-chefe” dos programas do governo 

federal.  

3.5.2 Programas Disponíveis Através do Governo Estadual 

 Dos programas oferecidos pelo Governo do Estado de São Paulo por 

intermédio da CDHU, os que se encaixam no perfil do Município de Lençóis Paulista 

estão descritos a seguir. 
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3.5.2.1 Programa Cidade Legal 

 Programa voltado para proprietários de imóveis que não possuem escritura 

definitiva e pode ser utilizado para fins habitacionais. O Governo do Estado de São 

Paulo instituiu o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais 

(Cidade Legal) que tem por objetivo desburocratizar e agilizar os processos de 

regularização e averbação de parcelamentos de solo e de núcleos habitacionais 

para fins residenciais sejam públicos ou privados. Cabe ao município promover a 

regularização dos parcelamentos de solo, de conjuntos habitacionais, condomínios 

residenciais e a reurbanização de assentamentos precários e favelas. Nesse 

sentido, o município deverá integrar as secretarias e órgãos municipais envolvidos 

na aprovação, fornecer toda a documentação necessária à regularização e obter 

anuência dos órgãos federais e estaduais, quando for o caso. Outra atribuição 

municipal é a criação de leis e regulamentações que viabilizem a execução do 

programa. Ao final do processo de regularização, as prefeituras deverão enviar toda 

a documentação ao Cartório de Registro de Imóveis para a averbação do 

parcelamento ou empreendimento.  

3.5.2.2 Programa Parceria com Municípios – Empreitada Global 

 Neste Programa, a CDHU estabelece parceria com os municípios para a 

construção de Unidades Habitacionais (UHs), diretamente pela Companhia, para o 

atendimento de famílias com renda entre um a 10 salários mínimos, com prioridade 

para aquelas com renda familiar de até três salários mínimos, idosos e portadores 

de necessidades especiais. Ele adota a tipologia de dois ou três dormitórios 

(horizontal ou vertical). O município deve entrar com o terreno, executar o trabalho 

de organização social e ações complementares e ainda poderão, também, se 

responsabilizar pela execução da infraestrutura. 
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3.5.2.3 Reassentamento – Repasse aos Municípios 

 Este Programa tem por objetivo auxiliar as famílias provenientes de remoção 

de áreas de risco, favelas e assentamentos precários, bem como aquelas sob 

influência de intervenções de obras públicas. Os recursos são repassados aos 

municípios que constroem novas unidades habitacionais através de administração 

direta, autoconstrução ou empreitada. 

3.5.2.4 Prioridades de Atendimento 

 Nesta etapa é feita uma avaliação das alternativas das linhas programáticas 

e programas e, na segunda etapa, passa-se ao processo decisório, para a adoção 

da solução mais conveniente para priorizar os grupos de atendimento. 

 A universalização do acesso à moradia digna a todos os cidadãos passa 

pelo suprimento do déficit habitacional atual, tanto quantitativo quanto qualitativo, 

quanto pelo déficit por incremento populacional, nas duas categorias. Além disso, de 

modo a minimizar custos operacionais e maximizar a satisfação da população e 

valorizar a preservação ambiental, o tratamento do déficit habitacional deve buscar o 

aproveitamento da infraestrutura existente e utilizar, sempre que possível, as áreas 

com maior vocação residencial. A resolução do problema habitacional de Lençóis 

Paulista, dentro do horizonte deste Plano Municipal de Habitação, tem como 

parâmetros principais a viabilidade econômica, a responsabilidade social e a 

eficiência ambiental. 

 Existem duas formas típicas, bem como a combinação de ambas, para 

cumprir esta fase. A primeira consiste em propor os objetivos e as metas para 

responder às necessidades detectadas e então buscar os recursos necessários. 

Assim, são os objetivos e metas estabelecidos que praticamente impõem as 

políticas a serem implementadas. A segunda forma decorre da formulação das 

políticas. Cada conjunto de políticas é que irá definir a maneira de aplicação dos 
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recursos que determinarão o alcance dos objetivos e das metas. A escolha da 

melhor forma dependerá dos casos específicos, tais como, a disponibilidade de 

recursos e a natureza das necessidades a satisfazer. 

 A necessidade habitacional deve ser aferida a partir do crescimento da 

demanda por habitações combinado com a ampliação insuficiente das alternativas 

de moradia. Demanda e alternativas se expressam de maneira distinta para as 

diferentes faixas de renda. De acordo com o PlanHab, foram estabelecidos cinco 

grupos de atendimento de acordo com faixas de renda, isto é, sua situação 

socioeconômica de acesso à moradia. O Plano Habitacional de Lençóis Paulista 

prioriza os grupos de atendimento 1 e 2. 

 

Tabela 25 - Grupos de Atendimento do PlanHab 

Grupo Descrição Fonte de 
Financiamento 

1 Famílias com renda líquida abaixo da linha de financiamento FNHIS 

2 Famílias que acessam ao financiamento habitacional, mas que 
requerem subsídio de complemento e equilíbrio. 

FNHIS 
FGTS financiamento 

com subsídio 

Fonte: Objetiva 

3.6  Estratégias e Cenários  

3.6.1  Estratégias de Ação 

 As estratégias consistem principalmente dos meios que o Município disporá 

para atingir os objetivos fixados pela política habitacional. Na dimensão nacional, 

preocupa-se, primordialmente, com os meios que irá propor para a consecução dos 

objetivos traçados pela política. Na verdade, a estratégia cria a forma de traduzir a 

vontade política ao mesmo tempo em que a busca impor, define opções, propõe a 

linha de ação mais favorável a ser seguida, considerando para tanto, os recursos 

disponíveis. 

 Neste sentido fazendo uma analogia através do emprego do método SWOT 

busca-se fazer um raio-X do poder público municipal para traçar estratégias a fim de 
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utilizar os recursos disponíveis de forma eficiente e eficaz, aproveitando as 

oportunidades disponíveis pelas esferas de governo com o objetivo de superar a 

problemática habitacional do município. Partindo desta metodologia observa-se: 

 

Figura 26 - Análise pelo método SWOT 

 

 As estratégias foram divididas em três Pilares: Promoção e Melhoria 

Habitacional, Arranjo Institucional e de Gestão e Financiamentos. 
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Tabela 26 – Pilar I – Promoção Habitacional e Melhoria Habitacional 

Problema Objetivo Específico Estratégias 

As estimativas apontaram a 
existência de 1587 domicílios em 
situação de coabitação, 52 
domicílios improvisados e 111 
em áreas de risco com renda de 
até três salários mínimos. 

Promover a produção de 
unidades habitacionais  para 
o atendimento à demanda 
localizada nas situações de 
coabitação de familiar, 
domicílios improvisados e em 
áreas de risco com renda de 
até três salários mínimos, 
priorizando o atendimento 
através de subsídios. 

Traçar estratégias com a 
finalidade de disponibilizar 
áreas para o 
reassentamento a partir da 
demarcação de ZEIS, 
preempção e utilização 
dos instrumentos de 
combate à subutilização 
da terra urbana. 
Estabelecer regras 
mínimas de habitabilidade, 
visando controlar a 
insalubridade nas 
habitações. . 

Os domicílios alugados com 
problema de ônus excessivo com 
aluguel apontados na pesquisa 
são 859, domicílios alugados 
com adensamento são 446 e os 
cedidos 420 formados por 
famílias com renda de até três 
salários mínimos. 

Ampliar a oferta de lotes 
urbanizados combinado com 
cesta de matérias de 
construção e assistência 
técnica e cadastrar as 
famílias que têm no aluguel a 
sua opção de moradia. 

Criar programas para 
produção de lotes 
urbanizados; 
Buscar recursos para 
locação social a fim de 
atender a baixa renda, 
subsidiado, ou oferecendo 
a garantia àqueles que 
não comprovam sua 
renda. 

Há uma estimativa de 58 
domicílios cuja renda familiar é 
de até 3 salários mínimos, com 
adensamento excessivo. 

Viabilizar o financiamento 
para reforma a partir de 
programas específicos como 
“cesta de materiais de 
construção”. 

Discutir e reivindicar aos 
órgãos públicos federais e 
estaduais a criação de 
linhas de crédito que 
estimulem a reforma 
domiciliar. 

Fonte: Objetiva. 
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Tabela 27 - Pilar II – Arranjo Institucional e de Gestão 

Problema Objetivo Específico Estratégias 

Há poucos 
empreendimentos privados 
voltados para produção de 
habitação de interesse 
social 

Fomentar os empreendimentos 
da iniciativa privada 

Criar instrumentos para 
incentivar os 
empreendimentos 
privados voltados para 
a habitação de 
interesse social 

Não há cadastro único das 
famílias de baixa renda. 

Impedir que uma mesma família 
receba mais de um benefício e 
facilitar o trabalho no momento 
de verificar a demanda e 
estruturar o financiamento das 
propostas. 

Criar Banco de Dados 
com informações de 
natureza físico-
territorial, demográfica, 
financeira, urbanística, 
social, cultural e 
ambiental. 

Não há estrutura técnico-
administrativa relacionados 
com a habitação. 

Dar legitimidade e poder 
institucional e técnico. 
Fortalecer a Diretoria de 
Assistência e Promoção Social 
por meio da criação de um setor 
de habitação. 

Criar condições 
institucionais, técnicas e 
financeiras para a 
Gestão habitacional. 

Falta de recursos 
financeiros no município 
para produção e reforma de 
unidades habitacionais, bem 
como para execução de 
infraestrutura básica. 

Acessar os recursos financeiros 
do FNHIS. 

Tornar o Conselho 
Gestor do Fundo 
Municipal de Habitação 
de Interesse Social 
ativo, para atender as 
exigências do SNHIS. 

Dificuldade para estruturar 
operações urbanas e 
aproveitar os instrumentos 
urbanísticos e legais com o 
objetivo de aumentar a 
oferta de HIS, bem como 
otimizar a ocupação do solo 
urbano e o uso da 
infraestrutura já instalada 
devido à falta do plano 
diretor. 

Apontar as condições 
institucionais necessárias para 
efetuar operações urbanas e 
aproveitar vazios urbanos com o 
objetivo de diminuir os gastos 
com a produção de moradias e 
de implantação de infraestrutura. 

Qualificar uma equipe 
destinada a tratar das 
questões de 
regularização fundiária, 
desapropriação de 
terras e aplicação de 
instrumentos 
urbanísticos. 
Estabelecer parcerias 
entre o Município e as 
Secretarias de Estado: 
Secretaria de Meio 
Ambiente, Sec. de 
Habitação, CDHU,  
DAEE. 

Fonte: Objetiva. 
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Tabela 28 - Pilar III - Financiamento 

Problema Objetivo Específico Estratégia 

Os recursos são 
insuficientes para o 
atendimento da demanda 
de zero a três salários 
mínimos. 

Ampliar recursos do Governo 
Federal (OGU/FNHIS); 
Ampliar recursos do Governo 
do Estado (CDHU); 
Ampliar recursos do Governo 
Municipal. 

Estabelecer o mecanismo de 
transferência de 1% do 
orçamento do Município para 
HIS nos próximos PPAs até 
2023. 
Capacitar técnicos para 
acessar os recursos 
disponíveis nas esferas 
Federal e Estadual. 

Falta de recursos 
financeiros no município 
para produção e reforma 
de unidades habitacionais, 
bem como para execução 
de infraestrutura básica. 

Acessar os recursos financeiros 
do FNHIS. 

Ampliar os investimentos do 
Estado em HIS. 

Fonte: Objetiva 

3.6.2 Cenários de Investimento 

 A partir das configurações de investimentos a seguir, é possível estimar 

como deverão ser realizados os investimentos nos próximos 13 anos, considerando 

o teto do Plano para 2023. Com base nos custos estimados no produto 2 foram 

desenvolvidos três cenários de investimento para os quais foram desenhadas as 

estratégias de aplicação dos recursos dos três entes federativos para serem 

aplicados nos próximos 13 anos. O primeiro, mantendo a política de gestão de 

recursos atual, com baixo investimento na produção habitacional e sem critérios de 

priorização, o segundo com uma melhor gestão dos recursos permitindo a 

otimização de investimentos para produção habitacional nas suas diversas 

modalidades de atendimento e o terceiro com base na Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC Moradia Digna em trâmite no Congresso Nacional. 
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3.6.2.1 Cenário Atual 

 Para fins de apresentar um cenário atual será adotado o mesmo critério de 

destinação de recursos para habitação que vem sendo aplicada nos últimos anos  

 A participação orçamentária dos Governos Municipal, Estadual e Federal 

será baseada nas médias dos últimos cinco anos. O município apresentou uma 

média anual de investimentos aquém das necessidades imediatas.  

 

Tabela 29 - Cenário Atual 

Fonte 2011 -2012 2013-2016 2017-2020 2021-2023 Total 

Município 5.576,24  6.744,67  7.908,86  8.896,39  29.126,16  

Estado 4.181.632,74  5.057.837,52  5.930.864,98  6.671.416,50  21.841.751,73  

União 50.090,63  60.586,44  71.044,20  79.915,06  261.636,32  

Total 4.237.299,61  5.125.168,63  6.009.818,03  6.760.227,95  22.132.514,21  

Elaboração: Objetiva 
 

A tabela acima é resultante da média de recursos investidos nos últimos cinco anos 

compreendendo as três esferas de governo. 

 Neste cenário, o total das receitas previstas no período entre 2011 e 2023 

seria de R$ 22.132.514,21. Considerando que o valor estimado para o 

enfrentamento do déficit habitacional no município é de R$ 209.870.553,50, é crível 

que este cenário não conseguirá responder as demandas levantadas. 

3.6.2.2 Cenário Realista 

 A proposta deste cenário é um olhar mais focado nas questões 

habitacionais, direcionando os pleitos para esta área, haja vista que, como já 

relatado anteriormente, os poucos pleitos realizados e as rubricas foram destinados 

à questão da infraestrutura urbana. 
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 Com esta nova perspectiva de ação, pretende-se obter: a redução do déficit 

quantitativo e qualitativo; a estruturação de um setor especificamente responsável 

pela política habitacional, o desenvolvimento de programas voltados para 

regularização fundiária, e a integração com as demais secretarias; a viabilização de 

um banco de dados atualizado que poderá ser realizado pelo setor de promoção 

social, a partir do qual os dados relacionados, tanto da população quanto de seus 

domicílios, ajudariam a identificar de forma democrática os possíveis beneficiários de 

programas habitacionais e realizar o monitoramento das áreas com problemas 

habitacionais. 

 No tocante à participação das instâncias envolvidas no processo, precisa-se 

que o Conselho Municipal de Habitação se torne atuante e que se comprometa em 

especificar quais os parâmetros a serem utilizados nas deliberações, através de um 

sistema de monitoramento para dar embasamento às decisões do mesmo e que 

concomitantemente o Fundo Municipal de Habitação seja colocado em 

funcionamento e que se procure buscar a efetivação da receita deste Fundo a partir 

de transferência de dotações orçamentárias próprias; recebimento de prestações 

decorrentes de financiamentos de programas habitacionais; doações, auxílios e 

contribuições de terceiros; recursos oriundos do Governo Federal; do Governo 

Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por convênio; 

recursos oriundos de organismos internacionais de cooperação, entre outros.  

 Sendo assim, para efeito de cálculos, este cenário prevê a ampliação de 

investimentos em habitação por parte do Governo Municipal, e pressupõe que os 

três níveis de governo trabalhem de forma articulada.  

 A proposta de participação através de recursos do Governo Municipal será o 

repasse escalonado da cota parte do ICMS para o FMHIS, iniciando-se com o 

percentual de 0,25% em 2011, 0,30% em 2012, 0,40% em 2013 e 0,50% até 2023. 

Além disso, foi considerado um crescimento do PIB da ordem de 5,5% ao ano, no 

período de 2011 a 2014, com base nas estimativas do governo federal, e para os 

demais PPAs de 4% a.a. 
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Tabela 30 - Cenário Realista 

Ente Federativo 2011- 2012 2013 - 2016 2017 - 2020 2021 - 2023 Total 

Município 
(FMHIS) 

260.590,00 1.043.999,60 1.290.156,55 1.109.495,58 3.704.241,73 

União (OGU) 6.020.426,38 13.950.202,93 16.433.497,39 14.132.310,24 50.536.436,95 

Estado 2.248.527,90 5.210.165,96 6.137.634,63 5.278.179,97 18.874.508,47 

Total 8.529.544,28 20.204.368,49 23.861.288,58 20.519.985,79 73.115.187,14 

Elaboração: Objetiva 

 

Para efeito do cálculo dos recursos oriundos do Estado e da União partiu-se 

da proporcionalidade entre o déficit municipal, o estadual e o da união. Segue a 

memória de cálculo30: 

 Déficit urbano básico do Brasil:  4.140.088 

 Déficit urbano básico do Estado:    718.283 

 Déficit urbano básico de Lençóis:        1.300 

 O déficit de Lençóis Paulista corresponde a 0,0314003% do déficit do Brasil 

e a 0,1809872% do déficit do Estado de São Paulo.  

O Governo Federal tem consubstanciado à habitação o valor de R$71,7 bilhões 

através do Programa “Minha Casa, Minha Vida”, previsto no PPA 2011 - 2014 sendo 

que R$ 62,2 bilhões do OGU, dos quais 60% têm como destino famílias com renda 

de até R$ 1.395,00. 

 O Governo do Estado tem previsão de aplicar em habitação R$ 1,4 Bilhão do 

orçamento estadual, sendo que R$ 604 milhões têm como objetivo a provisão 

habitacional. 

 Distribuindo os valores disponíveis em percentuais proporcionais aos déficits 

relativos a Lençóis Paulista, chegou-se aos valores que o Estado e a União têm 

condições de repassar ao Município. 

                                            
30

 Os valores dos déficits urbanos básicos foram obtidos através do programa “Déficit Habitacional do Brasil” 
realizado pela Fundação João Pinheiro e Disponível no site do Ministério das Cidades: 
<http://www.cidades.gov.br/>. Acesso em: 06 dez. 2010. 

http://www.cidades.gov.br/
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3.6.2.3 Cenário Otimista – PEC da Habitação 

 Neste cenário trabalhou-se com o horizonte proposto no Projeto de Emenda 

Constitucional da Moradia Digna (PEC da Moradia Digna), que estabelece em 2% do 

Orçamento da União o repasse destinado à habitação e de 1% do orçamento dos 

demais entes federativos (estados e municípios), elevando significativamente os 

recursos não onerosos destinados à produção de novas unidades habitacionais. 

Esta PEC garante o direcionamento fixo de recursos do orçamento para habitação 

de interesse social. 

 A PEC propõe a vinculação aos Fundos de Habitação de Interesse Social e, 

nesse sentido, se faz necessário que o Conselho Municipal de Habitação se torne 

atuante e se comprometa em especificar quais os parâmetros a serem utilizados nas 

deliberações, através de um sistema de monitoramento para dar embasamento às 

decisões do mesmo e que concomitantemente o Fundo Municipal de Habitação seja 

colocado em funcionamento e que se procure buscar a efetivação da receita deste 

Fundo a partir de transferência de dotações orçamentárias próprias; recebimento de 

prestações decorrentes de financiamentos de programas habitacionais; doações, 

auxílios e contribuições de terceiros; recursos oriundos do Governo Federal; do 

Governo Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por 

convênio; recursos oriundos de organismos internacionais de cooperação, entre 

outros.  

 Sendo assim, para efeito de cálculos, este cenário prevê a ampliação de 

investimentos em habitação por parte do Governo Municipal, e pressupõe que os 

três níveis de governo trabalhem de forma articulada. 
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Tabela 31 - Cenário Otimista – PEC da Habitação 

Ente 

Federativo 
2011- 2012 2013 - 2016 2017 - 2020 2021 - 2023 Total 

Município 

FMHIS 
 1.911.166,44  4.428.450,41  5.216.764,85  4.486.259,84  16.042.641,54  

União FNHIS 13.169.190,75  30.514.929,00  35.946.932,70  30.913.273,85  110.544.326,31  

Estado FPHIS 3.961.051,16  9.178.331,24  10.812.178,37  9.298.146,07  33.249.706,83  

Total 19.041.408,35  44.121.710,65  51.975.875,92  44.697.679,76  159.836.674,67  

Elaboração: Objetiva 

  

Neste cenário, o município atenderá  76% do seu déficit quantitativo e qualitativo até 

o ano de 2023. 

3.7 Monitoramento, Avaliação e Revisão 

3.7.1 Monitoramento 

 Esta fase se desenvolve sistematicamente através de informações 

comparando entre os resultados obtidos e os programados. 

 O processo de monitoramento permitirá corrigir os desvios que ocorram e 

será o instrumento de apoio para a tomada das decisões que forem necessárias. 

 O Sistema de monitoramento tem como objetivos:  

Acompanhar os resultados e do cumprimento das metas;  

Acompanhamento temporal do impacto da política habitacional;  

Monitoramento de mudanças conjunturais que possam recomendar a revisão e 

reestruturação dos programas e subprogramas, das estratégias e metas, bem como 

das práticas.  

Monitorar o impacto na diminuição do déficit e da inadequação habitacional;  

Monitorar os programas e subprogramas;  

Monitorar as alterações e adequações necessárias na gestão da política 

habitacional;  
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Monitorar a evolução, disponibilização e o uso do banco de terras para habitação;  

Acompanhar o comportamento do mercado imobiliário para as faixas de renda 

prioritárias para o Plano. 

3.7.2  Avaliação 

 Consiste na análise de indicadores para avaliar os resultados obtidos, se as 

necessidades foram atendidas, e como foram aplicados os recursos. Dos resultados 

dessa análise dependerá a necessidade de reformulação do plano de ações ou de 

criação de novos planos, ajustados à realidade. 

3.7.2.1  Indicadores 

Os indicadores de efetividade quantitativa são:  

• Número de núcleos, domicílios e famílias em assentamentos precários e informais 

atendidas por programas e subprogramas;  

• Número de domicílios e famílias não residentes em assentamentos precários e 

informais atendidas em assentamento;  

• Quantidade de terra destinada a programas e subprogramas de habitação de 

interesse social, por desapropriação;  

• Quantidade de terra destinada a programas e subprogramas de habitação de 

interesse social por meio da 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.  
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Os indicadores institucionais são:  

• Alterações na legislação municipal;  

• 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:  

• Comportamento dos preços fundiários e imobiliários;  

• Dinâmica de projetos voltados para a população alvo do Plano;  

• Movimento de licenciamento e habite-se residencial e de loteamentos. 

3.7.3  Revisão 

 O Planejamento constitui um ciclo dinâmico que se repete. De acordo com 

os resultados obtidos e avaliados será decidida a revisão das políticas, objetivos e 

metas estabelecidos, iniciando-se nova fase de diagnóstico, para novas definições, 

ou continuar com o planejamento anterior delineado, quando os desvios puderem 

ser corrigidos ao longo do período determinado. 

 Genericamente, planejamento em amplo espaço e de longo tempo é 

considerado estratégico, planejamento em espaço limitado de longo prazo ou de 

amplo espaço e de curto prazo é considerado tático, enquanto que, planejamento 

localizado de curto prazo é tido como operacional. 

 De acordo com a metodologia do PLANHAB sugere-se a revisão no 

vencimento dos PPAs, ou seja, 2013, 2017 e 2021. 
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Glossário 

Aglomerado Subnormal: segundo definição do IBGE, é o conjunto constituído por 

no mínimo 51 unidades habitacionais (barracos, casas, etc.) ocupando ou tendo 

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de 

serviços públicos essenciais. 

 

Carência de Serviços de Infraestrutura: domicílios que não dispõem de ao menos 

um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento 

de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica e coleta de lixo.  

 

Coabitação Familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias e 

das que vivem em domicílios localizados em cômodos – exceto os cedidos por 

empregador.  

 

Cobertura Inadequada: domicílios com paredes de alvenaria ou madeira 

aparelhada e cobertura de zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro material 

que não seja telha, laje de concreto ou madeira aparelhada.  

 

Cômodos - são todos os compartimentos integrantes do domicílio separados por 

paredes, inclusive banheiros e cozinha, e os existentes na parte externa do prédio, 

desde que constituam parte integrante do domicílio. Não são considerados os 

corredores, alpendres, varandas abertas e outros compartimentos utilizados para 

fins não-residenciais, como garagens, depósitos, etc. (FJP) 

 

Déficit Habitacional: noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção 

de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação 

detectados em certo momento.  
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Densidade Excessiva de Moradores por Dormitório: quando o domicílio 

apresenta um número médio de moradores superior a três por dormitório. 

 

Domicílios improvisados: domicílios instalados em locais construídos para fins não 

residenciais que, no momento em que foi realizada a pesquisa, serviam de moradia 

como, por exemplo, lojas, fábricas, embarcações, carroças, vagões de trens, tendas 

e grutas. 

 

Domicílios rústicos: domicílios que não apresentam paredes de alvenaria ou 

madeira aparelhada, construídas com materiais inapropriados como, por exemplo: 

paredes de taipa não revestida, madeira aproveitada e material de vasilhame; piso 

de terra, madeira aproveitada, tijolo de barro cozido ou de adobe; cobertura de 

madeira aproveitada, palha, sapé ou material de vasilhame. Esses domicílios 

apresentam desconforto para seus ocupantes, além de riscos de desmoronamento e 

contaminação por doenças em decorrência de suas precárias condições de 

salubridade. 

 

Famílias Conviventes ou Famílias Conviventes Secundárias: são constituídas 

por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência, e que residem no mesmo domicílio com outra 

família denominada principal. Apenas aquelas que têm intenção de constituir 

domicílio exclusivo passam a ser consideradas déficit habitacional.  

 

Inadequação dos Domicílios: reflete problemas na qualidade de vida dos 

moradores. Não estão relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações 

e sim a especificidades internas do mesmo.  

 

Inadequação Fundiária Urbana: situação onde pelo menos um dos moradores do 

domicílio declara ter a propriedade da moradia, mas informa não possuir a 

propriedade, total ou parcial, do terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de 

apartamento) em que ela se localiza. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

138 

Índice de Gini: Medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo valor 

varia de 0 (a perfeita igualdade) até 1 (a desigualdade máxima). (Fonte: Síntese de 

Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira – 

IBGE, 2007) 

 

Inexistência de Unidade Sanitária Domiciliar Exclusiva: domicílio que não dispõe 

de banheiro ou sanitário de uso exclusivo.  

 

Ônus Excessivo com Aluguel: corresponde ao número de famílias urbanas, com 

renda familiar de até três salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e 

que despendem mais de 30 de sua renda com aluguel. 

 

Déficit urbano – Índice que transparece a falta de ofertas de moradias numa dada 

região. 

 

Linhas Programáticas – Trata-se de meios para se consolidar um dado programa 

de trabalho através de linhas de ação, ou seja, linhas que direcionem os programas. 

Tais linhas de ação que balizam os programas a serem implementados 

caracterizam-se como linhas programáticas. 

 

Método SWOT – é uma sigla em inglês que indica a primeira letra das palavras 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities e Threats (que traduzidas são “Pontos fortes, 

Pontos fracos, Oportunidades e Ameaças”), trata-se na verdade de uma definição 

das fraquezas e forças de uma empresa, como também as oportunidades e 

ameaças engendradas em seu ambiente. O método de análise SWOT promove o 

exame de cenários, frequentemente utilizada em empresas, no entanto, esta técnica 

vem sendo consagrada também como ferramenta para situar o nível do 

desenvolvimento turístico de uma região município, etc. 
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Apêndice A - Cronograma de Eventos de Discussão com a Sociedade e que 

Contempla o Mapeamento das Atividades 
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ETAPA ATIVIDADES PRAZOS 

I 

Proposta 

Metodológica 

Oficina com técnicos da prefeitura, agentes 

multiplicadores e Equipe Municipal, para 

apresentação e discussão prévia da proposta 

metodológica. 

23/07/2009 

Audiência Pública para discussão e validação da 

proposta metodologica. 
13/08/2009 

Entrega do relatório referente a Proposta 

Metodológica 
22/09/2009 

 

II 

Diagnóstico do 

Setor 

Habitacional 

Pesquisa de Campo realizada para levantamento 

das Necessidades Habitacionais 

06 a 

08/10/2009 

Reunião com Equipe Municipal para discussão 

sobre as ZEIS 
01/07/2010 

Reunião com a Equipe Municipal para discussão 

referente ao Diagnóstico da Situação Habitacional 
07/07/2010 

Audiência Pública para discussão e validação do 

Diagnóstico Habitacional. 
24/08/2010 

Entrega do relatório referente ao Diagnóstico 

Habitacional. 
30/09/2010 

 

III 

Estratégias de 

Ação  

Atividade com Equipe Municipal para discutir 

estrutura institucional da área e questão 

orçamentária. 

30/09/2010 

Audiência Pública para discussão e validação do 

Plano de Ação. 
19/10/2010 

Entrega do relatório referente as Estratégias de 

Ação. 
17/02/2011 
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Apêndice B - Cronograma de Prazos e Custos Estimados para as Etapas e 

Produtos 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

         

 Objeto: Elaboração do Plano de Habitação de Interesse Social do Município de Lençóis Paulista   

         

Item Descrição 

Mês 

Total 

1 2 3 4 5 6 

1. Elaboração da Proposta Metodológica 5.200,00 5.200,00         10.400,00 

2. 
Elaboração de Diagnóstico do Setor 

Habitacional 
    13.000,00 13.000,00   

  
26.000,00 

3. Elaboração do Plano de Ação         7.800,00 7.800,00 15.600,00 

  Total 5.200,00 5.200,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 7.800,00 52.000,00 

 Piracicaba, 10 de junho de 2009        

         

 Objetiva Adminstração de Negócios Ltda              

 Arq. Bartira Mendes Louzada        

 CREA PJ 0812349        
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Apêndice C - Composição de Recursos 
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Cronograma Físico-Financeiro 

Cronograma  Programa   Modalidade     Empreendimentos       

Global                Individual HIS-ELAB PLHIS         Plano de Habitação de Interesse Social   

Agente Financeiro   Empresa         Valor do repasse R$ Início da obra 

CEF     Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  48.750,00 jun/09   

Localização             

Lençóis Paulista                       

Tipo de Serviço             

Plano de Habitação de Interesse Social                       

Item Discriminação dos serviços 
Peso VI. Obras/Serviços 1 º Trimestre 2 º Trimestre 3 º Trimestre 

% R$ Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente % 

1. 
Elaboração da Proposta Metodológica 20 10.400,00 

      

9.750,00  

         

650,00  
   20,0              

2. 
Elaboração de Diagnóstico do Setor Habitacional 50 26.000,00 

    

12.187,50  

         

812,50  
   25,0  

    

12.187,50  
         812,50   25,0       

3. 
Elaboração do Plano de Ação 30 15.600,00             -   

    

14.625,00  
         975,00     30,0        

Total 
Simples 100   21.937,50 1.462,50 45,00 26.812,50 1.787,50 55,00       

Acumulado 100 52.000,00 21.937,50 1.462,50 45,00 48.750,00 3.250,00 100,00       

             

 Objetiva Administração de Negócios Ltda EPP – Empresa Contratada   Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista  

 Arq. Bartira Mendes Louzada            

 CREA - PJ 0812349            

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice D - Informações Preliminares 
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Figura 27 - Questionário de Informações Preliminares (1) 
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Figura 28 - Questionário de Informações Preliminares (2) 
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Figura 29 - Questionário de Informações Preliminares (3) 
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Figura 30 - Questionários de Informações Preliminares (4) 
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Figura 31 - Questionário de Informações Preliminares (5) 
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Apêndice E - Pesquisa de Campo 
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Figura 32 - Modelo da Pesquisa de Campo (1) 
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Figura 33 - Modelo da Pesquisa de Campo (2) 
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Apêndice F – Trechos do Plano Diretor 
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Figura 34 - Plano Diretor, Seção VIII do Capítulo I do Título II (01) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 35 - Plano Diretor, Seção VIII do Capítulo I do Título II (02) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 36 - Plano Diretor, Seção VIII do Capítulo I do Título II (03) 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 37 - Plano Diretor, Subseção VII da Seção III do Capítulo II do Título II 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 38 - Plano Diretor, Anexo I 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Apêndice G - Memórias do Processo Participativo na etapa da Proposta 

Metodológica 
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1ª Oficina de Capacitação sobre o PLHIS, com a participação da Equipe 

Municipal, Técnicos da Prefeitura e Agentes Multiplicadores. 

Data: 23 de julho de 2009 

Local: Centro Municipal de Formação Profissional “Prefeito Ideval Paccola” 
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Ata da Oficina de Capacitação 
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Figura 39 - Ata de Reunião 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Lista de Presença da 1ª Reunião 
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Figura 40 - Lista de Presença 
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Fotos da 1ª Reunião do PLHIS 
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Figura 41 - Oficina de capacitação com técnicos da prefeitura, 
autoridades e agentes multiplicadores 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 42 - Equipe de consultoria na oficina de capacitação 

Fonte: Objetiva 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Audiência Pública para apresentação e discussão sobre a Proposta 

Metodológica 

Data: 13/08/2009 

Local: Câmara Municipal de Lençóis Paulista 
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Lista de Presença da Audiência Pública 
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Figura 43 - Lista de Presença da Audiência Pública 
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Fotos da 1ª Audiência Pública 
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Figura 44 - Audiência Pública realizada no plenário da Câmara Municipal 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 45 - Apresentação do Plano pela Arquiteta Bartira Mendes, da 
empresa de consultoria, durante a audiência pública para validação da 
proposta metodológica 

Fonte: Objetiva 
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Figura 46 - Participação do Sr. Luiz Carlos Baptistella, Diretor de 
Planejamento e Sra. Solange Iara Placca, Setor de Convênios da 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 47 - Presença da Sra. Elisabeth Athanásio, Diretora de 
Assistência e Promoção Social da Prefeitura e do Sr. Nilton César 
Batista, radialista. 

Fonte: Objetiva 
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Figura 48 - Participação de técnicos da prefeitura na audiência 

pública. 

Fonte: Objetiva 
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Apêndice H - Memórias do Processo Participativo na etapa do Diagnóstico do 

Setor Habitacional 
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Pesquisa de Campo 

 

Data:  06 a 08 de Outubro de 2009 

Descrição:  Pesquisa de campo para estimativa das necessidades habitacionais. 

Público Alvo:  Famílias com renda de até 3 salários mínimos (R$1.395,00) 
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Convite à Participação 
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Figura 49 - Convite distribuído à população alvo 
Elaboração: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 50 - Publicação na Imprensa Escrita Local 
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Lista de Presença 
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Figura 51 - Lista de Presença (01) 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

182 

 

 

 

Figura 52 - Lista de Presença (02) 
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Figura 53 - Lista de Presença (03) 
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Figura 54 - Lista de Presença (04) 
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Figura 55 - Lista de Presença (05) 
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Figura 56 - Lista de Presença (06) 
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Figura 57 - Lista de Presença (07) 
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Figura 58 - Lista de Presença (08) 
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Figura 59 - Lista de Presença (09) 
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Figura 60 - Lista de Presença (10) 
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Figura 61 - Lista de Presença (11) 
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Figura 62 - Lista de Presença (12) 
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Figura 63 - Lista de Presença (13) 
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Figura 64 - Lista de Presença (14) 
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Figura 65 - Lista de Presença (15) 
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Figura 66 - Lista de Presença (16) 
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Figura 67 - Lista de Presença (17) 
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Figura 68 - Lista de Presença (18) 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

199 

 

 

Figura 69 - Lista de Presença (19) 
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Figura 70 - Lista de Presença (20) 
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Figura 71 - Lista de Presença (21) 
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Figura 72 - Lista de Presença (22) 
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Figura 73 - Lista de Presença (23) 
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Figura 74 - Lista de Presença (24) 
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Figura 75 - Lista de Presença (25) 
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Figura 76 - Lista de Presença (26) 
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Figura 77 - Lista de Presença (27) 
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Fotos da Aplicação da Pesquisa de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

209 

 

 

Figura 78 - Local de Aplicação da Pesquisa de Campo 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 79 - Oficina de capacitação com a população antes da aplicação 

Fonte: Objetiva 
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Figura 80 - Aplicação da pesquisa em 06 out. 2009 no período da tarde 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 81 - Oficina de capacitação com a população antes da aplicação da 
pesquisa em 06 out. 2009 período da noite 

Fonte: Objetiva 
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Figura 82 - Oficina de Capacitação em 07 out. 2009 período da manhã 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 83 - Capacitação de estagiárias em 07 out. 2009, período da tarde, 
para aplicação da pesquisa de campo com a população 

Fonte: Objetiva 
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Figura 84 - Oficina de Capacitação em 07 out. 2009 período da tarde 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 85 - Aplicação da pesquisa em 07 out. 2009 no período da tarde 

Fonte: Objetiva 
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Figura 86 - Oficina de capacitação em 07 out. 2009 período da noite 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 87 - Fila para assinatura da lista de presença em 07 out. 2009 no 
período da noite 
Fonte: Objetiva 
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Figura 88 - Oficina de Capacitação em 08 out. 2009 no período da manhã 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 89 - Oficina de Capacitação em 08 out. 2009 no período da tarde 

Fonte: Objetiva 
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Figura 90 - Aplicação da pesquisa de campo em 08 out. 2009 no período 
da tarde 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 91 - Pesquisa de Campo em 08 out. 2009 no período da tarde 

Fonte: Objetiva 
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Reunião 

 

Data:  01 de Julho de 2010 

Descrição:  Reunião com a equipe do PLHIS para discussão de ZEIS 

Público Alvo:  Equipe de coordenação, técnicos da prefeitura e equipe de 

consultoria. 
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Ata da Reunião 
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Figura 92 - Ata da Reunião 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Presença 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

220 

 

 

Figura 93 - Lista de Presença 
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Fotos da Reunião 
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Figura 94 - Reunião para discussão de ZEIS 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 95 - Participação de técnicos da prefeitura e equipe de consultoria 

Fonte: Objetiva 
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Figura 96 - Participação da Diretora de Assistência e Promoção Social e 
do Diretor de Planejamento 

Fonte: Objetiva 
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Reunião com equipe do PLHIS 

 

Data:  07 de Julho de 2010 

Descrição:  Reunião com equipe do PLHIS e atores sociais para discussão do 

diagnóstico 

Público Alvo:  Equipe do PLHIS atores sociais e equipe de consultoria. 
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Ata da Reunião 
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Figura 97 - Ata da Reunião 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Lista de Presença da Reunião 
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Figura 98 - Lista de Presença 
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Fotos da Reunião 
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Figura 99 - Reunião para discussão do Diagnóstico Habitacional de 
Lençóis Paulista 
Fonte: Objetiva 

 

Figura 100 - Apresentação do Diagnóstico 
Fonte: Objetiva 
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Audiência Pública da Segunda Etapa do PLHIS 

 

Data:     24 de agosto de 2010 

Descrição:  Audiência pública para apresentação e validação da segunda etapa 

do PLHIS – Diagnóstico Habitacional. 

Público Alvo:  Equipe de coordenação, técnicos da prefeitura, sociedade civil 

organizada, representantes de associações de bairro, membros da 

equipe de consultoria e população em geral. 
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Figura 101 - Publicação do convite na imprensa local 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Ata da Audiência Pública 
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Figura 102 -Ata da Audiência Pública 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Figura 103 - Lista de Presença (1) 
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Figura 104 - Lista de Presença (2) 
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Figura 105 - Lista de Presença (3) 
 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

240 

 

 

Figura 106 - Lista de Presença (4) 
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Fotos da Audiência Pública 
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Figura 107 - Auditório da Câmara Municipal 
Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 108 - Sra Elisabete Ortado Athanásio, Diretora de Assistência e 
Promoção Social 

Fonte: Objetiva 
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Figura 109 - Sr. Godofredo Brazzalotto, da empresa de consultoria 
Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 110 - Apresentação do Diagnóstico Habitacional 
Fonte: Objetiva 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA 

Praça das Palmeiras, 55 – Fone (14) 3269-7000 – Fax (14) 3263-0040 

CEP 18682-900 – Lençóis Paulista - SP 

CNPJ: 46.200.846/0001-76 

www.lencoispaulista.sp.gov.br 

____________________________________________________________________________ 

 

244 

 

 

 

 

Figura 111 - Presença do Empresário Sr. João Henrique Foganholi 
Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 112 - Vista do Plenário da Audiência 
Fonte: Objetiva 
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Apêndice I - Memória do Processo Participativo na etapa das Estratégias de 

Ação 
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Reunião Referente à Terceira Etapa 

Data:  30 de Setembro de 2010 

Descrição:  Reunião para discutir as estratégias de ação. 

Público Alvo:  Equipe de coordenação, técnicos da prefeitura e equipe de 

consultoria. 
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Ata da Reunião 
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Figura 113 - Ata da Reunião 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Lista de Presenças 
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Figura 114 - Lista de Presença da reunião 
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Fotos da Reunião 
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Figura 115 - Equipe de coordenação, técnicos da prefeitura e Sr. Godofredo 
Fonte: Objetiva 

 

Figura 116 - Reunião para discutir as Estratégias de Ação 
Fonte: Objetiva 
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Audiência Pública da Terceira Etapa do PLHIS 

Data:     19 de Outubro de 2010 

Descrição:  Audiência pública para apresentação da terceira etapa do PLHIS – 

Diagnóstico Habitacional. 

Público Alvo:  Equipe de coordenação, técnicos da prefeitura, sociedade civil 

organizada, representantes de associações de bairro, membros da 

equipe de consultoria e população em geral. 
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Convite à participação 
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Figura 117 - Convite à participação 
Fonte: Objetiva 
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Figura 118 - Faixa de convite à participação 
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Figura 119 - Coletiva de Imprensa com a equipe de Consultoria e a equipe Municipal do PLHIS 
Fonte: Objetiva 
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Ata da Audiência Pública 
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Figura 120 - Ata da audiência Pública 
Fonte: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista 
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Lista de Presença 
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Figura 121 - Lista de Presença (1) 
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Figura 122 - Lista de Presença (2) 
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Fotos da Audiência Pública 
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Figura 123 - Sra. Elizabeth (Diretora de Assistência e Promoção 
Social) realizando a abertura da audiência 

Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 124 - Plenário da Audiência Pública 
Fonte: Objetiva 
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Figura 125 - Sr. Godofredo Brazzalotto 
Fonte: Objetiva 

 

 

Figura 126 - Sra. Solange Iara Placca (Diretora de convênios) 
finalizando a audiência 

Fonte: Objetiva 
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ANEXO I - Planta de Localização das ZEIS 
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ANEXO II - Planta de localização das ZEIS e Vazios Urbanos 
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ANEXO III - Plano Diretor Participativo / Função Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNÇÃO SOCIAL
ZPR ZONA PREFERENCIALMENTE RESIDENCIAL
ZPC ZONA PREFERENCIALMENTE COMERCIAL E SERVIÇOS
ZPI ZONA PREFERENCIALMENTE INDUSTRIAL
ZEPPA ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO PAISAGISTICA AMBIENTAL
ZEIP ZONA ESPECIAL DE INTERESSE DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
ZEII ZONA ESPECIAL DE INTERESSE INSTITUCIONAL
ZEIS ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL
ZM ZONA MISTA
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BAIRRO DE ALFREDO GUEDES

INSTRUMENTO DE GESTÃO URBANA E AMBIENTAL
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FUNÇÃO SOCIAL

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

PREFEITO MUNICIPAL
 JOSÉ ANTÔNIO MARISE MAIO/2006 1:16.000

A
T.O. 0,70
C.A. 1,00
A.M. 1.000,00
T.M. 20,00
A.P. 20%

R.F.M. 5,00
F.I. 1,00

ZONAS PREFERENCIALMENTE
RESIDENCIAIS

ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZPR-01 X X *1
ZPR-02 X *2
ZPR-03 X *2
ZPR-04 X *2
ZPR-05 X *1
ZPR-06 X *2
ZPR-07 X *2
ZPR-08 X *2
ZPR-09 X *2
ZPR-10 X *2
ZPR-11 X *2
ZPR-12 X *2
ZPR-13 X *2
ZPR-14 X *2
ZPR-15 X *2
ZPR-16 X *2
ZPR-17 X *2
ZPR-18 X *2
ZPR-19 X *2
ZPR-20 X *2
ZPR-21 X *2
ZPR-22 X *2
ZPR-23 X *2
ZPR-24 X *2
ZPR-25 X *2
ZPR-26 X *2
ZPR-27 X *1
ZPR-28 X *1
ZPR-29 X *1
ZPR-30 X *1
ZPR-31 X *1
ZPR-32 X *1
ZPR-33 X *2
ZPR-34 X *2
ZPR-35 X *2
ZPR-36 X *2
ZPR-37 X *2
ZPR-38 X *2
ZPR-39 X *2
ZPR-40 X *2
ZPR-41 X *1
ZPR-42 X *2
ZPR-43 X *2
ZPR-44 X *2
ZPR-45 X *2
ZPR-46 X *1
ZPR-47 X *2
ZPR-48 X *2
ZPR-49 X *2
ZPR-50 X *2
ZPR-51 X *1
ZPR-52 X *1
ZPR-53 X *1
ZPR-54 X *1

B
T.O. 0,70
C.A. 1,00
A.M. 450,00
T.M. 15,00
A.P. 15%

R.F.M. 4,00
F.I. 1,00

C
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 350,00
T.M. 12,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

D
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 275,00
T.M. 11,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

E
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 250,00
T.M. 11,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

F
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 200,00
T.M. 10,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

G
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 1.000,00
T.M. 20,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

H
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 450,00
T.M. 15,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

I
T.O. 0,80
C.A. 1,00
A.M. 300,00
T.M. 12,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

J
T.O. 0,60
C.A. 0,70
A.M. 1.000,00
T.M. 20,00
A.P. 20%

R.F.M. 6,00
F.I. 1,00

K
T.O. 0,20
C.A. 0,40
A.M. 5.000,00
T.M. 25,00
A.P. 60%

R.F.M. 20,00
F.I. 1,00

L
T.O. 0,60
C.A. 1,00
A.M. 1.000,00
T.M. 20,00
A.P. 20%

R.F.M. 5,00
F.I. 1,00

M
T.O. 0,80
C.A. 1,50
A.M. 200,00
T.M. 10,00
A.P. 10%

R.F.M. 3,00
F.I. 1,00

N
T.O. 0,90
C.A. 1,00
A.M. 200,00
T.M. 10,00
A.P. 5%
F.I. 1,00

O
T.O. 0,90
C.A. 1,50
A.M. 200,00
T.M. 10,00
A.P. 5%
F.I. 1,00

ZONAS PREFERENCIALMENTE COMERCIAIS
ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZPC-01 X *2
ZPC-02 X *2
ZPC-03 X *2
ZPC-04 X *2
ZPC-05 X *2
ZPC-06 X *2
ZPC-07 X *2
ZPC-08 X *2
ZPC-09 X *2
ZPC-10 X *2
ZPC-11 X *2
ZPC-12 X *2
ZPC-13 X *2
ZPC-14 X *2
ZPC-15 X *2
ZPC-16 X *2
ZPC-17 X *2
ZPC-18 X *2
ZPC-19 X *2
ZPC-20

ZONAS PREFERENCIALMENTE INDUSTRIAIS

ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZPI-01 X
ZPI-02 X
ZPI-03 X
ZPI-04 X

ZONAS ESP. PROT. PAISAG. E AMBIENTAL
ZONA A B C D E F G H I J K L M N O

ZEPPA-01 X
ZEPPA-02
ZEPPA-03
ZEPPA-04
ZEPPA-05

ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL
ZONA A B C D E F G H I J K L M N O

ZEIS-01 X *3
ZEIS-02 X *3
ZEIS-03 X *3
ZEIS-04 X *3
ZEIS-05 X *3

ZONAS MISTAS PARA USO RESIDENCIAL
ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZM-01 X
ZM-02 X
ZM-03 X
ZM-04 X

ZONAS MISTAS PARA USO COMERCIAL,
INDUSTRIAL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

OU INSTITUCIONAL
ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZM-01 X
ZM-02 X
ZM-03 X
ZM-04 X

ZONAS MISTAS PARA USO RESIDENCIAL
CONJUGADO A OUTRO TIPO DE USO

ZONA A B C D E F G H I J K L M N O
ZM-01 X
ZM-02 X
ZM-03 X
ZM-04 X
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*2 - Parágrafo único - Artigos 57, 58, 60, 61, 63, 64 e 65 - Nas Zonas
Preferencialmente Residenciais mencionadas no caput, as edificações
destinadas ao uso comercial, industrial ou de prestação de serviços
poderão ser aprovadas sem exigência de recuo frontal.

*3 - Parágrafo 2º - Artigo 72 - Nas Zonas Especiais de Interesse Social,
as edificações destinadas ao uso comercial, industrial ou de prestação
de serviços poderão ser aprovadas sem exigência de recuo frontal.

*1 - § 2º - Artigos 56 e 59 - Nas Zonas Preferencialmente Residenciais
mencionadas no caput, as edificações destinadas ao uso comercial,
industrial ou de prestação de serviços poderão ser aprovadas sem
exigência de recuo frontal.

LEGENDA
T.O. TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA
C.A. COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
A.M. ÁREA MÍNIMA DO LOTE
T.M. TESTADA MÍNIMA DO LOTE
A.P. ÁREA PERMEÁVEL MÍNIMA

R.F.M. RECUO FRONTAL MÍNIMO
F.I. FATOR DE INDUÇÃO DE ADENSAMENTO

LEGENDA 3

DIRETRIZES URBANÍSTICAS

S

W E
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ANEXO IV – Lei que dispõe sobre aquecedores solares 
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