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CAPÍTULO 1
DIAGNÓSTICO
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROBLEMÁTICA HABITACIONAL EM AMPARO
1.1. Inserção territorial e dinâmica sócio-econômica
1.1.1. Inserção regional

Do ponto de vista da inserção regional, Amparo faz parte da Região
Administrativa de Campinas e da Região de Governo de Bragança Paulista. Não está
inserido em nenhuma Região Metropolitana, nem tampouco em Aglomerado Urbano,
mas pertence à Microrregião do Circuito das Águas, da qual fazem parte, além de
Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pinhalzinho, Serra
Negra e Socorro. Insere-se no conhecido “Circuito das Águas Paulista”, configuração
que agrega oito municípios em torno de uma marca comum, voltada ao
desenvolvimento turístico, e que já resultou na criação de um espaço institucional: o
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas
Paulista, existente desde 2004. Mesmo assim, ao que se supõe pelas especificidades
da atuação deste Consórcio, voltado mais a estratégias de marketing, estes oito
municípios: Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, Lindóia,
Águas de Lindóia e Socorro possuem políticas de desenvolvimento econômico e
desenvolvimento urbano isoladas e vulneráveis às dinâmicas externas capitalizadas
pelos municípios com centralidade regional como Campinas ou Bragança Paulista. A
ausência de uma política e de uma organização administrativa regional mais sólida,
entretanto, torna frágil qualquer possibilidade de conter impactos provocados por
fatores externos à região. A regulação frente a esta inserção só é exercida, neste caso,
por iniciativas do próprio município, quando há, efetivamente, dispositivos próprios
para isso. Cabe ressaltar, neste sentido, que a trama de acessibilidade rodoviária e as
interferências exercidas por centralidades importantes nesta trama configuram a
dinâmica regional destes oito municípios, demonstrando que aqueles que possuem
maior proximidade a Campinas ou estão inseridos na principal malha rodoviária do
estado, possuem uma dinâmica diferenciada, demonstrada, por exemplo, pela taxa
geométrica de crescimento anual da população:
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Tabela 1 - Taxa anua
anuall de crescimento geométrico anual da população dos
oito municípios do Circuito das Águas Paulista (%a.a.)
Circuito das Águas – SP
Município

TGCA
(% a.a.)

TGCA (%a.a.) Região
do Governo

TGCA (% a.a)
Estado

Águas de

1,20

1,47

Amparo

1,30

1,47

Lindóia

1,56

1,47

Jaguariún

3,34

1,83

Monte

1,34

1,47

Pedreira

1,85

1,83

Serra

0,72

1,47

Socorro

0,49

1,47

1,34

Fonte: Fundação SEADE, Perfil Municipal 2008

Mapa 1 - Taxa Geométrica de Crescimento Anual
Circuito das Águas – SP
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As maiores taxas apresentadas em Jaguariúna e Pedreira demonstram esta
dinâmica. Amparo possui uma situação intermediária, muito próxima da taxa
geométrica apresentada para o estado de São Paulo, mas que, aponta, sobretudo,
para um potencial maior de crescimento, potencial este, que diminui à medida que
se afasta da proximidade com Campinas e com a principal trama rodoviária do
estado, polarizada pelo sistema Bandeirantes - Anhangüera. Deve-se pensar com isso,
que mudanças estruturais traçadas por políticas de desenvolvimento regional
poderiam modificar esta dinâmica, questão que dependeria de uma organização
regional mais incisiva, que não ocorre atualmente.
Algumas iniciativas em andamento têm tentado promover e alavancar o
desenvolvimento do potencial turístico presente nestes oito municípios. Infelizmente,
tais iniciativas não partiram diretamente dos governos locais e nem se inserem em
algum espaço de discussão mais institucionalizado politicamente. Trata-se de um
projeto de iniciativa do SEBRAE-SP, pelo Escritório Regional Sudeste Paulista e do
Consórcio Intermunicipal com o objetivo de desenvolver e fortalecer a região por meio
do eixo do turismo, disponibilizando produtos do Circuito das Águas Paulista no
mercado, incrementando a competitividade e promovendo a sustentabilidade da
cadeia produtiva do turismo no território. O Projeto já estabeleceu metas para isso:
aumentar em 20% o número de atrativos turísticos no território até junho de 2010;
aumentar em 30% o número de refeições vendidas nos negócios voltados para
alimentação no território até dezembro de 2009; elevar a taxa de ocupação dos
meios de hospedagem do território em 20% até junho de 2010 e elevar o volume de
venda co comércio diferenciado do território em 20% até junho de 2010.
Não são poucos os elementos que fundamentam estes objetivos e metas. Há
uma diversificação de atividades econômicas praticadas pelos municípios: um amplo
território de características rurais, com espaços naturais preservados com potencial
para a prática de esportes de aventura; antigas fazendas de café disponíveis para
visitação; produção artesanal, o número expressivo de micro e pequenas empresas
(1292 cadastradas pelo CNAE), representadas principalmente por bares, restaurante,
lanchonetes e estabelecimentos de hospedagem, além de outros estabelecimentos
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conhecidos e específicos de cada município como o varejo de móveis e artigos de
iluminação, indústrias de artefatos e artigos de madeira, confecção de artigos de
vestuários, indústria têxtil, indústria de produtos minerais não metálicos, incluindo as
indústrias de cerâmica branca e os atacados de bebidas.
A motivação econômica focalizada no turismo realça estas potencialidades
no plano e reforça o caráter do turismo de consumo, apontando para um aumento
da produção e, conseqüentemente do PIB da Região. Esta estratégia ancora-se em
algumas apostas econômicas como o desenvolvimento de agronegócios que
permitirá a produção de cachaça, morango e café e, ao mesmo tempo, da indústria
e comércio, com o incremento de setores como o da cerâmica branca, olarias,
malharia e confecção (adotados como atrativos turísticos), artefatos de madeira,
artefatos de couro e produção de água mineral (como comércio diferenciado). As
estratégias lançadas neste sentido buscarão estruturar a recepção dos turistas,
formatar os produtos turísticos (culturais e naturais), realizar capacitação técnica e
gerencial, elaborar plano de marketing e eventos, realizar a sensibilização e
envolvimento da comunidade e realizar a gestão e a qualidade da atividade turística,
todas, a serem alcançadas em longo prazo, já que dependem da ampliação da
infraestrutura voltada a tais atividades.
No caso de Amparo, por exemplo, percebe-se que já há um turismo de
características rurais, a comprovar pelo número de estabelecimentos de hospedagem
em fazendas e bairros rurais. Conhecida como a capital histórica do Circuito das
Águas, Amparo não foi destacada neste plano com este potencial, aparecendo no
levantamento do público alvo (proprietários e/ou gestores de atrativos turísticos, de
empreendimentos de hospedagem e alimentação, etc.) apenas como detentora de
atrativos turísticos, sem que tais atrativos fossem especificados. Com um dos mais
importantes acervos de patrimônio histórico do século XIX do estado de São Paulo,
Amparo figura como um importante atrativo turístico, não absolutamente inserido nas
estratégias de propagação da produção e consumo apresentado neste plano, mas,
mais do que isso, na rota de um turismo cultural que dependerá do estabelecimento
de uma estrutura mais consolidada. O pequeno número de estabelecimentos de
hospedagem e de gastronomia na cidade demonstra que o município ainda tem
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muito a desenvolver neste aspecto, cujos primeiros passos já foram dados com a
elaboração de um plano de reabilitação para a área central e o decorrente conjunto
de intervenções urbanísticas que já está em andamento.
Deve-se questionar, com isso, como tais estratégias locais inserem-se no
cenário regional, ao observar que a aposta do desenvolvimento econômico ainda
recai no turismo como fonte alavancadora, colocado, sobretudo, na produção de
insumos tradicionais. Falta pensar, neste sentido, como uma infraestrutura logística de
caráter regional pode contribuir para um desenvolvimento econômico que extrapole
esta incursão do turismo tradicional no âmbito do circuito das águas. A expansão da
infraestrutura logística depende de novos espaços de discussão regional que
transcende o do Consórcio Intermunicipal de desenvolvimento Turístico. Por ora, podese dizer que em Amparo, tais estratégias não trarão, a curto e médio prazo, grandes
impactos. Permanecerá ainda, a dinâmica econômica traçada pela polarização dos
centros mais promissores, ressaltando, o papel do próprio município na condução de
sua política de desenvolvimento econômico, questão que não necessariamente está
colocada na agenda regional atualmente.

1.1.2. Dinâmica econômica do município
Se do ponto de vista regional, a dinâmica econômica segue rumos previsíveis
e de impacto moderado, na escala municipal, espera-se um desenvolvimento
econômico baseado em caminhos mais diversificados e com perspectivas mais
promissoras. Deve-se ressaltar, de início, que o Plano Diretor (Lei Complementar no
1/2006) assumiu o potencial rural do município, mantendo o perímetro urbano quase
igual ao que estabelecia a lei 2.140/95, mesmo considerando a presença de um
conjunto de novos loteamentos que surgiram para além deste perímetro ao longo das
últimas décadas. Esta afirmação evidencia a presença marcante da economia rural,
no desejo de estabelecer estratégias para que ela se desenvolva. Ocorre que é
marcante a característica diversificada da economia de Amparo, demonstrada
claramente na comparação com os outros municípios da região do circuito das
águas:
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Tabela 2 - PIB e participação dos setores econômicos no valor adicionado
dos municípios do circuito das águas
Circuito das Águas – SP
Município

PIB 2005 (milhões

Valor adicionado

Valor adicionado

Valor

de reais

da Agropecuária

da indústria (%)

adicionado de

correntes)

(%)

Águas de Lindóia

serviços (%)

120,17

2,02

13,20

84,78

1.145,37

2,34

48,31

49,35

53,59

2,48

27,41

70,11

3.045,28

0,70

64,80

34,49

61,74

8,97

31,71

59,32

Pedreira

411,66

0,73

33,88

65,38

Serra Negra

211,83

5,81

14,57

79,62

Socorro

244,36

10,81

15,49

73,20

Amparo
Lindóia
Jaguariúna
Monte Alegre do Sul

Fonte: Fundação SEADE, Perfil Municipal 2008

Percebe-se claramente que Jaguariúna e Amparo despontam com folga no
valor do PIB, bem acima dos demais municípios. Jaguariúna (cujo PIB é quase o dobro
do de Amparo), Pedreira e Amparo são os municípios que estão mais próximos da
centralidade regional exercida por Campinas, conforme já comentado, e, percebe-se
claramente esta relação entre PIB e maior participação da indústria no valor
adicionado. Ao mesmo tempo em que Amparo está bem posicionado nesta
participação, está entre as menores participações no setor agropecuário, mesmo
considerando que o território rural corresponde a mais de 90% da área total do
município. É certo que o perímetro rural, não compreendido apenas como palco da
produção agrícola stricto sensu, mas para a proteção ambiental, ratificada na criação
das macrozonas de proteção aos mananciais e de proteção ambiental, determinará
uma opção, pautada na política de desenvolvimento urbano, pela contenção da
expansão urbana e por um crescimento econômico pretensamente equilibrado. Se
assim ocorrer, Amparo tem a vantagem de já demonstrar, a partir dos valores
adicionados

apresentados,

o

equilíbrio

na

participação

dos

vários

setores

econômicos, apresentando uma tendência de crescimento dos setores da indústria e
de serviços ao lado de uma queda do setor agropecuário, ainda que este tenha tido
expressivo desenvolvimento entre 1999 e 2003, conforme demonstra a tabela abaixo:
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Tabela 3 - Evolução do Valor Adicionado em Amparo
Amparo – SP
Ano

Agrop.
(milhões
de reais)

%

Indústria
(milhões de
reais)

%

Serviço
(milhões
de reais)

PIB

519,88

555,75

41,34

2000

44,84

8,46

268,77

6,01

232,55

3,34

546,16

585,07

2001

69,31

54,57

281,00

4,55

236,21

1,57

586,52

621,99

2002

78,25

12,89

295,51

5,16

262,57

11,85

636,32

677,41

2003

95,01

21,41

399,42

35,16

279,39

5,84

773,81

816,50

2004

88,49

-6,86

590,97

47,95

322,93

15,58

1.002,3
8

1.052,17

114

225,02

Total

1999

% total

253,51

%

133,1

43,51

Fonte: PIB Municipal – Fundação SEADE, 2008

Mesmo

observando

crescimento

expressivo

do

valor

adicionado

na

agropecuária entre 1999 e 2003, percebe-se uma queda da participação deste setor
ocorrendo entre 2003 e 2004. Este aumento expressivo pode ser comparado ao da
indústria no mesmo período, expressividade que supera o setor de serviços. Se esta
tendência revela uma perfomance promissora destes dois setores, os valores
apresentados para anos posteriores, com a utilização de uma nova metodologia pela
Fundação SEADE para o cálculo do valor adicionado, revelam outro cenário.

As

diferenças, significativas, decorrentes do uso desta nova metodologia, aparecem
justamente entre os setores da agropecuária, indústria e serviços, demonstrando-se
uma diminuição dos valores destes dois primeiros, principalmente da agropecuária e
um aumento da participação do setor de serviços. Em síntese, percebe-se claramente
que a participação da agropecuária no total do valor adicionado do município vem
caindo lentamente, questão que deve ser analisada à luz de um conjunto de dados e
informações, sistematizadas na tabela a seguir:

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

12

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

Tabela 4 - Informações dos setores econômicos - evolução 1998 - 2003 em Amparo
Item

Setor

Número de
estabelecimentos

Agropecuária
Comércio
Serviço
Indústria
Agropecuária

Relação entre número
de estabelecimentos do
setor e número de
estabelecimentos totais

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

304

291

403

427
209

298
501
439
204

315
535
446
220

307
549
472
218

279
576
511
225

278
586
510
234

292
611
505
251

296
606
527
244

21,26

20,14

20,04

20,21

19,38

17,19

17

17,3

17,37

33,69

34,32

34,66

35,49

35,84

36,2

35,56

29,55

29,52

28,61

29,8

31,48

31,19

29,92

30,93

14,46

13,72
7.848
6.203.666
205.693
49.000.521

14,11
9.674
5.784.566
210.581
45.312.771

13,76
9.009
5.904.324
164.367
53.741.578
24,04

13,86

14,31

14,87

14,32

25,55

24,92

23,03

378,83
282,2
1.571
2.611
4.765
6.694

418
427,43
1.605
2.928
4.394
7.790

486,32
476,07
1.666
3.117
4.499
8.097

1.716
3.013
4.578
8.606

9,91

9,53

9,48

9,42

Comércio
Serviço

28,18

Indústria
ICMS arrecadado (em
reais de 2007)

Valor adicionado (em
milhões de reais
correntes)

Agropecuária
Comércio
Serviço
Indústria
Agropecuária
Comércio
Serviço
Indústria
Agropecuária
Comércio
Serviço
Indústria
Agropecuária

4.529
6.734

1.582
2.173
4.581
6.576

1.530
2.337
4.637
6.562

340,92
217,92
1.544
2.367
4.515
6.384

10,89

10,33

10,38

9,98

10,27

14,25

15,24

15,75

16,47

17,39

17,73

16,53

29,22

29,66

30,05

30,23

30,03

30,06

26,1

25,59

25,12

44,1
Agropecuária
311,51
Comércio
482,14
Serviço
694,22
Indústria
641,76
Fonte: Fundação SEADE. Informações dos Municípios Paulistas, 2008

43,14
329,55
499,79
704,59
641,14

42,79
360,93
523,64
723,75
762,82

42,47
400,56
595
744,86
774,8

42,23
438,77
482,14
858,73
866,56

46,28
483,53

46,06
535,53

47,22
604,6

866,81
955,13

984,35
1.020,60

990,94
1.087,66

Número de vínculos
empregatícios

Relação entre número
de vínculos
empregatícios no setor e
vínculos empregatícios
totais
Rendimento médio dos
vínculos empregatícios

1.624

1.577

4.359

Comércio
Serviço
Indústria
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Estes dados demonstram que, de longe, em termos absolutos, o comércio e
serviços foram os setores que mais cresceram em termos de número de
estabelecimentos. Este crescimento ocorreu ao lado da queda do número de
“estabelecimentos” agropecuários, ainda que tal dado deva ser analisado com
ressalvas, já que a fonte, a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério
do Trabalho e Emprego contabiliza como estabelecimentos apenas as unidades de
cada empresa separadas espacialmente, ou seja, com endereços distintos, levandose em conta a atividade principal, no caso dos estabelecimentos com mais de uma
atividade econômica. Os números tornam-se mais expressivos quando se utiliza a
fonte da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que contabiliza as Unidades de
Produção Agropecuária (UPAs) em cada um dos municípios. Em Amparo, foram
totalizadas 873 UPAs.
Cabe notar que a participação, ao longo dos últimos dez anos, dos setores
de comércio e serviços no total de estabelecimentos contabilizados em Amparo, foi a
que mais cresceu, especialmente a do setor de serviços. É visível a queda da
participação do setor agropecuário e a manutenção do mesmo patamar para o setor
da indústria. Isto revela uma tendência que é importante investigar, mas que está
relacionada a um fenômeno que não é isolado, já que os serviços vêm, de fato,
agregando maior valor que a produção manufatureira ao longo das últimas décadas.
Ressalte-se que em Amparo, o valor adicionado dos serviços chega a ser um pouco
maior que da indústria, ainda que este último tenha crescido mais entre 2002 e 2005,
conforme a nova metodologia adotada pela Fundação SEADE. Neste aspecto,
confirma-se a tendência verificada desde 1999, apresentada na tabela 3,
contabilizada pela metodologia anterior, tendência que, por outro lado, não confirma,
ao que parece, um crescimento tão expressivo do setor agropecuário.
Neste panorama, as contradições começam a emergir quando se analisam
os outros indicadores apresentados na tabela 4. Se é verdade que houve uma
diminuição lenta do número de “estabelecimentos” agropecuários, acompanhada
pela diminuição do valor adicionado, houve, por outro lado, um aumento, ainda que
pouco significativo, do número de vínculos empregatícios e, mais significativo, do
rendimento médio dos vínculos empregatícios, que quase dobrou entre 1999 e 2006,
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aumento que não foi acompanhado pelo setor do comércio (que permaneceu
estável) e de serviços (que aumentou com menor intensidade). Neste aspecto, o setor
da indústria acompanha a tendência do setor agropecuário e revela-se, neste sentido,
como o mais expressivo segmento em termos de arrecadação do ICMS, do
crescimento do número de vínculos empregatícios e do aumento do rendimento
médio destes vínculos, cuja tendência do aumento do valor adicionado também
pressiona uma expansão. Em 2006, o setor industrial já era responsável pelo emprego
de mais de 47% do total de vínculos criados pelos setores econômicos em Amparo.
Não há, portanto, relação direta entre número de estabelecimentos e número de
vínculos empregatícios. A indústria, com menor participação no número de
estabelecimentos, emprega muito mais que o comércio e serviços. Diante deste
panorama contraditório, vale a pena analisar sucintamente a dinâmica de cada um
dos segmentos econômicos.
No caso da agropecuária, os dados apontam para um desequilíbrio na
estrutura produtiva, dado principalmente pela dimensão das propriedades realmente
produtivas. O resumo das UPAs, extraído do levantamento fornecido pela CATI
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento do Estado de São Paulo, mostra que das 873 unidades produtivas, 778,
ou 89% delas possuem até 50,1 hectares. Os outros 11% possuem entre 100,2 e
1.000,2 hectares. Estes 11% representam 64% do território rural, enquanto os outros
89% representam apenas 26% deste território. Os dados mostram ainda que 43% da
área das UPAs não são utilizadas para fins produtivos – estes estão contabilizados em
apenas 8,86%, entre culturas perenes ou temporárias, número que se eleva para
40,32%, ao se somar a área destinada para pastagens. Ressalte-se a baixa densidade
produtiva e que se reflete nos números apresentados pela Fundação SEADE. Esta
estrutura não é modificada, mesmo considerando que os créditos subsidiados
concedidos pelo PRONAFI contribuem para o desenvolvimento da agricultura familiar,
minoritária frente às grandes propriedades. Estas teriam condição de se expandir nos
limites da pequena propriedade, sem que isso alavancasse, no entanto um
desenvolvimento significativo ou alterações na estrutura fundiária. Em uma das
pequenas propriedades familiares visitadas na pesquisa de campo, onde há
produção de frango e suínos, com 12 funcionários, acopla-se uma pequena fábrica
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de embutidos. Expansão econômica, associação da produção agrícola à pequena
indústria, a demanda por “mão de obra” qualificada foram questões apontadas nesta
visita, demonstrando, com isso, que se trata de uma modificação a médio e longo
prazos, a depender de uma política mais ampla que inclua também a formação e
qualificação profissional e uma diversificação produtiva.
Informações da Prefeitura Municipal indicam que o setor agropecuário
emprega aproximadamente 77 mil trabalhadores temporários nas safras sazonais
como a do café e eucalipto, por exemplo. Supõe-se, porém, que grande parte destes
trabalhadores não more no município, mas nas áreas urbanas dos municípios vizinhos,
já que as distâncias de algumas propriedades a estes são, na maioria das vezes
menor que a distância com a área urbana de Amparo. Supõe-se ainda que aqueles
trabalhadores permanentes das propriedades rurais, que representam parte daqueles
que possuem vínculo empregatício na agropecuária, possuem moradia própria nas
fazendas. Isto é o que revelou um dos produtores rurais de uma propriedade média na
visita de campo. Nos 250 alqueires, 120 hectares são ocupados por plantação de
café e o restante pelas 1.600 cabeças de gado. Os 45 funcionários permanentes
moram na fazenda em moradias próprias. Entre 50 e 60 funcionários (que moram na
cidade) permanecem em média 90 dias nas colheitas de café e são agenciados em
Santo Antônio da Posse e Itapira. Houve uma diminuição da produção do café nesta
propriedade, em parte causada pela falta de “mão de obra” (o que explica o
aumento da renda média), parte pelo encarecimento dos insumos (um dos adubos
utilizados subiu de R$ 780,00 para R$ 1.120,00 entre 2007 e 2008) ao mesmo tempo,
em que houve uma queda do preço da saca de café (R$ 246,00 em 2007 para R$
239,00 em 2008). A conclusão para este caso é que o produtor pretende desistir da
produção do café e plantar eucalipto – uma cultura que não necessita de grande
quantidade de mão de obra e é mais rentável, segundo ele.
Se este caso servir como exemplo, pode-se compreender o que representam
os números do SEADE no setor agropecuário. Supõe-se, porém, que se a queda da
produção provocar também a queda do emprego, mesmo que temporário, no
campo, este impacto não será tão visível na área urbana de Amparo, já que a maior
parte destes trabalhadores não reside aí. Possivelmente, pode-se esperar que estes
outros municípios limítrofes, que já devem possuir problemas de moradia, sejam os
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mais impactados, assim como os pequenos distritos e vilas rurais distantes da área
urbana. De qualquer forma, por ora, não se espera um aumento de demanda de
trabalhadores nas atividades rurais que possam gerar grandes impactos no município,
principalmente na sua área rural. Mesmo partindo das informações da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, de que há perspectivas de se desenvolver um tipo de
produção mais restrito às pequenas propriedades (agricultura familiar), com um
aumento de produção pelo uso de novas tecnologias (biotecnologia) e trabalhadores
mais qualificados, avançando-se a policultura, dado que a monocultura encontrará
entraves pelas limitações cada vez maiores de “mão de obra” rural, isto não significará
grandes alterações na estrutura social, que venha se transformar em significativas
demandas por moradia.
Quanto ao comércio, serviços e indústria, as perspectivas são um pouco
diferentes, já evidenciadas pelas tendências dos números apresentados pela
Fundação SEADE. No comércio, embora a tabela 4 não tenha apresentado o valor
adicionado, este incluído junto aos serviços, é possível analisar uma queda geral
visualizada pelas informações do valor adicionado fiscal, apresentadas pela
Fundação SEADE. Esta renda caiu de 91,9 milhões de reais em 2000 para 80,7 milhões
em 2006 e o impacto foi mais representativo no comércio varejista (75,9 contra 67,4).
Dos setores específicos, o único que apresentou algum aumento foi o de lojas de
departamentos (de 0,6 a 1,9) e o que teve pior desempenho foi o de revenda de
automóveis (17,2 para 11,2). No caso dos serviços, a situação se inverte, já que o
crescimento foi dos mais promissores, ao lado da indústria. A tabela 4 mostra que de
2002 a 2005, o setor passou de 340,92 milhões de reais para 486,32 milhões de reais
do valor adicionado. Este crescimento foi puxado por alguns tipos de atividades
específicas, segundo os dados do valor adicionado fiscal apresentados pela
Fundação SEADE, cujo valor total quase dobrou no período (70,8 milhões em 1998
para 129,4 milhões em 2005). Estas são o setor de comunicações (25,2 milhões em
2000 para 34,8 milhões em 2005) e de transporte (18,5 em 2000 para 30,7 em 2005).
Quanto à indústria, que foi o setor que mais cresceu (217,9 de valor adicionado em
2002 para 476 em 2005), evidenciam-se as produções de couros e calçados que
teve um crescimento exponencial (de 64,6 milhões em 2000 para 174,1, em 2005),
de produtos químicos (161,2 milhões em 2000 para 284,6 milhões em 2005), de
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máquinas e equipamentos (28,3 milhões em 2000 para 45,6 em 2005), além do
papel e celulose (35,7 para 46,1 no mesmo período). Ao mesmo tempo, outros tipos
de atividades apresentaram queda como o da indústria extrativa, metalurgia básica,
produtos de metal, madeira, móveis, vestuário e alimentícios. De longe, os dois tipos
de indústrias que agregam maior valor em Amparo são as de produtos químicos e
alimentícios.
Amparo situa-se em uma base produtiva potencial de desenvolvimento
econômico e verifica-se uma tendência de crescimento das atividades industriais,
setor econômico que cria mais postos de empregos, oferece melhores salários e gera
maiores transferências de receitas. Supõe-se que no perfil populacional de Amparo
predomine, hoje, o do trabalhador da indústria, condição que poderá se modificar
com uma maior diversificação econômica esperada, considerando as questões que
serão analisadas mais a frente.

1.1.3. O Plano Diretor e as diretrizes de desenvolvimento econômico
As políticas públicas e estratégias de desenvolvimento econômico traçadas
para Amparo estão compreendidas na realidade econômica representada pelos
números acima discutidos. Mas se há uma série de tendências demonstradas nas
estatísticas econômicas oficiais, há, por outro lado, iniciativas políticas determinadas
pelo desejo de reverter tendências e rumos identificados. Algumas diretrizes da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal demonstram
isso: promover o desenvolvimento e a integração regional do município estimulando
empreendimentos que permitam a geração de novos empregos; fortalecer
segmentos do setor industrial, comercial, rural e de serviços de micro e pequeno porte,
por meio de ação concentrada nas áreas de capacitação gerencial e tecnológica;
estimular o desenvolvimento da produção rural do Município; incentivar o turismo,
como fator de desenvolvimento econômico e social; desenvolver infraestrutura
turística, promovendo a afirmação dos valores culturais, históricos e ambientais locais
e

incrementar a atração e a geração de eventos turísticos. Estas diretrizes, como se

vê, confrontam tendências determinadas pelo crescimento da grande indústria, dos
serviços de comunicações e transportes e certa “estagnação” dos setores de
comércio e agropecuário.
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A dinâmica sócio-econômica futura do município dependerá de como tais
diretrizes serão implementadas – trata-se de cenários possíveis que poderão trazer
impactos sobre o crescimento populacional, recomposição das faixas de renda,
crescimento ou não da economia informal, crescimento e recomposição das
receitas, etc. A depender dos objetivos e diretrizes traçados pelo plano diretor, Amparo
poderá ter crescimento populacional mais expressivo (se tomado pelo baixo
crescimento dos últimos oito anos) associado a um desenvolvimento econômico
próspero e diversificado. A diversificação produtiva, com várias frentes alinhadas às
principais potencialidades do município foi a tônica incorporada ao plano. Neste
sentido, os cinco segmentos contemplados na política de desenvolvimento
econômico: a indústria, o comércio, os serviços, a agropecuária, o turismo e a
economia

solidária

consolidarão

a

diversificação

econômica

associada

ao

desenvolvimento de setores hoje em leve declínio.
Nos objetivos da política, ressaltam-se as missões que já estavam explicitadas
por diretrizes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de contribuir para a
valorização do trabalho, a distribuição da renda e o desenvolvimento social do
Município; de favorecer o desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APL);
possibilitar a diversidade de atividades produtivas (industriais e agropecuárias),
comerciais, turísticas e de serviços no Município; apoiar a formação de associações e
cooperativas auto-gestionárias, e as formas solidárias de organização do trabalho e
até de incentivar a instalação de empresas de produção de bens e serviços de alto
valor agregado. Nas diretrizes, estão o estímulo ao empreendedorismo local, a
utilização de instrumentos legais que viabilizem áreas ao desenvolvimento de setores
econômicos, a qualificação dos trabalhadores, além da realização de gestões para a
manutenção e ampliação da infraestrutura logística, considerando a diversificação
dos meios de transporte e a busca pela presença de empresas e produtores de
variados portes – estratégias fundamentalmente importantes para de fato, propiciar o
interesse de empresas a se instalarem em Amparo e, além disso, promover uma
sinergia dos várias tipologias e portes.
Entre as diretrizes propostas para cada um dos planos setoriais de
desenvolvimento econômico,

destacam-se algumas

ações

que

podem

ser

importantes para a realização das diretrizes, com interferência direta no território,
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inclusive. No caso da indústria, pretende-se buscar formas associativas de ocupação
do território, com a implantação de condomínios industriais e distritos industriais para
compartilhar equipamentos, serviços e logística. Pretende-se também possibilitar que
novas empresas se instalem ao longo da rodovia SP 95, no trecho entre o município e
Pedreira. Importante destacar ainda a pretensão em se elaborar estudos e
estabelecer parcerias, buscando recursos para a implantação de ferrovia e
infraestrutura aeroportuária, bem como a melhoria e ampliação das rodovias
estaduais que servem o município. Estas são iniciativas para as quais, de certa forma,
já foram dados os primeiros passos. Se elas se implementarem ao longo dos próximos
5 ou 6 anos, é possível que se visualize um pequeno incremento populacional a partir
de um saldo migratório – o único componente que tem evoluído ascendentemente
em Amparo, inclusive, nos últimos anos.
No campo do comércio e serviços, pretende-se fortalecer o município como
centro de comércio e serviço micro-regional do circuito das águas. Interessante pensar
esta estratégia em uma realidade na qual o valor adicionado fiscal do comércio tem
sofrido uma queda, ao lado de uma elevação, é verdade, do setor de serviços. De
fato, em termos de valor adicionado, Amparo só perde para Jaguariúna e tem
apresentado uma evolução positiva, mas é importante pensar qual será a
característica do setor de comércio e serviços e qual será o potencial de criação de
novos postos de trabalho. Pelo plano, pretende-se adequar o porte dos negócios às
restrições da infraestrutura e estabelecer parcerias com entidades comerciais locais
para a implementação do plano. Mas, o potencial turístico de Amparo aponta para o
seu vínculo regional no campo do comércio e serviços e para uma associação entre
o desenvolvimento destes setores com o do segmento do turismo, questão que, se
bem trabalhada, demandará uma re-estruturação mais radical da infraestrutura
existente. Se, de fato, houver um desenvolvimento do potencial turístico de Amparo,
tornando o município, uma das referências do roteiro de cidades históricas paulistas,
será inevitável que esta re-estruturação ocorra. É sob esta ótica que duas das ações
propostas para o turismo estão colocadas: estimular a ampliação do horário de
funcionamento do comércio, inclusive com negócios abertos 24 horas, para atender
às necessidades da atividade turística e desenvolver estratégias regionais de
desenvolvimento conjunto do turismo no Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista,
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através do Consórcio intermunicipal com os demais Municípios integrantes do Circuito.
Só modificações mais radicais, de re-estruturação a médio e longo prazo, da
formação de clusters e de um empenho de iniciativas interessadas em criar um
campo sinergético do turismo, poderão trazer algum tipo de incremento populacional
atraído por estes investimentos nos próximos anos.
Por fim, o setor agropecuário, talvez o mais vulnerável e o que menor
impacto trará na dinâmica sócio-econômica do município foi incluído no plano,
vinculado a uma ampla política de sustentabilidade ambiental. Neste sentido,
ressaltam-se mais os limites e restrições, do que propriamente, as potencialidades.
Estas estão representadas por algumas ações como: diversificação do uso agrícola do
solo; garantia do acesso à informação e à assistência técnica; estímulo à utilização de
novas tecnologias que protejam o meio ambiente e melhorem a eficiência na
produção rural; o estabelecimento de estratégias que garantam o transporte da
produção rural e sua comercialização e a ampliação dos programas de certificação.
Como já havia sido apontado acima, há uma potencialidade representada pelo
aumento da agricultura familiar, mas que não passará, ao que parece, por um rearranjo fundiário muito radical. Qualquer incremento populacional, neste caso, ficará
restrito às macrozonas rurais e não será sentido no núcleo urbano, considerando os
apontamentos já feitos acima.

1.1.4.

Características sócio-econômicas da

população

e

possíveis

impactos da dinâmica econômica futura
A maior surpresa recente acerca da caracterização demográfica da
população brasileira foi a queda previsões estatísticas como a que foi realizada pela
Fundação SEADE. Ao trabalhar com uma metodologia clássica de projeção, que
considerou natalidade, mortalidade e migração, a Fundação SEADE apresentou um
número que passou longe daquele demonstrado pela recontagem de 2007, que
pode ser visualizado pela tabela a seguir:

Tabela 5 - Evolução populacional de Amparo e projeções
Amparo – SP
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Ano

1970

1980

1991

2000

2007
(recontagem
IBGE)

2007
(projeção
SEADE)

2010
(projeção
SEADE)

População
31.737
41.466
50.477
60.305
62.692
66.089
68.395
TGA
1,8
2
1,3
Fonte: Informações dos Municípios paulistas, Fundação SEADE, 2008 e PAGAN, José Bonjuani, 2006

Como se vê, as projeções realizadas pela Fundação SEADE superestimaram o
número de habitantes total no município. Esta recontagem poderá, inclusive, colocar
em cheque a projeção realizada para 2010, apresentada pela mesma Fundação e
confrontar outras estimativas já realizadas como a do próprio Prefeito Municipal no
relatório denominado “Bases para o Plano Diretor 2006”, elaborado em 2006, um ano
antes da recontagem do IBGE. Neste texto, Cesar Pagan admite, corretamente, uma
desaceleração do crescimento no município, seguindo a tendência nacional da
redução da taxa de crescimento populacional. Nas estimativas representadas pela
curva de desaceleração exponencial da população, o Prefeito estimou que a
população terá em torno de 96 mil habitantes em 2106. Comparando ao que hoje já
ocorre na Europa, cujos índices oscilam próximos de 0,1% ao ano, Pagan considera
que já tenha iniciado uma estabilização do crescimento populacional em Amparo,
ainda que, nas suas projeções, apresente um número, para 2010, próximo do que
apresentou a Fundação SEADE, todos questionados perante o número revelador da
recontagem de 2007. Significa dizer que as metodologias estatísticas não
aprofundaram alguns fatores substanciais que têm interferido consideravelmente na
desaceleração do crescimento populacional.
É interessante observar o que apresentou, por exemplo, a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios de 2007 (PNAD) realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada. (IPEA), quanto aos aspectos demográficos. A pesquisa
demonstra uma tendência de continuação da queda da taxa de fecundidade total
para níveis abaixo aos de reposição, de 1,83 filhos por mulher. O gráfico da evolução
da taxa de crescimento populacional entre 1940 e 2035 apresentado no relatório
mostra a queda vertiginosa desta taxa entre 1991 e 2000 e a sua inversão para valores
negativos (com real diminuição da população de todo o território nacional) a partir de
2030. Isto se refletirá no fenômeno já conhecido em vários países da Europa, na
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redistribuição etária e “envelhecimento” da população, com a queda da taxa de
mortalidade. Segundo o PNAD 2007, a população menor de 15 anos que fora
responsável por 33,8% da população total em1992 passou a constituir 25,2% desta
população em 2007. Por outro lado, a população idosa que respondia por 7,9% da
população brasileira passou a responder por 10,6%. A população em idade ativa
também aumentou a sua participação, tendo passado de 58,3% para 64,2%. Quanto
às projeções, assim descreve o relatório: “As perspectivas vislumbradas nas projeções
mencionadas são de acelerado envelhecimento populacional (...). Alguns grupos
populacionais já estão experimentando taxas negativas de crescimento, aqueles com
idades abaixo de 30 anos, e continuarão a experimentar e outros passarão a
experimentar ao longo do período da projeção. Entre 2030-2035, os únicos grupos
populacionais que deverão apresentar crescimento positivo são os de idade superior a
45 anos.
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Gráficos 1, 2 e 3
apresentados no Relatório “Demografia e Gênero” - PNAD 2007
do IPEA

1

2
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3

O primeiro gráfico acima mostra a taxa de fecundidade total entre 1992 e
2000, que passou de 2,8 (em 1992) para 1,8 (em 2007), abaixo da taxa de
fecundidade total de reposição (linha preta). O segundo gráfico mostra a taxa de
crescimento da população brasileira entre 1940 e 2035 que passou de mais de 3
(1950/1960) para quase 1 (2000/2010) e o terceiro mostra a pirâmide etária mostrando
a composição etária entre homens (em azul) e mulheres (em vermelho) entre 2000
(cor mais escura) e 2035 (cor mais clara).
Se Amparo acompanhar estas tendências, tudo indica que tanto as
projeções da Fundação SEADE para 2010, como as do Prefeito, para 2016, não se
concretizarão. Mas isto dependerá também da própria dinâmica econômica que se
promoverá no município nos próximos anos, considerando que um cenário mais
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otimista, representado pelos objetivos e diretrizes do plano diretor, dependerá,
substancialmente, de ações institucionais vinculadas a políticas públicas para
alavancar o desenvolvimento que se espera, já que, por si só, iniciativas isoladas não
se

viabilizarão.

Estas políticas passam, por exemplo, pelas diversas ações

estabelecidas pelo plano diretor, como a formação de distrito industrial e condomínio
industrial, apoio logístico, urbanização de áreas comerciais, etc. Ao que parece, esta
é uma das poucas possibilidades que poderão modificar um pouco a tendência da
dinâmica populacional para os próximos anos. Os números mostram que tendências
parecidas com as que estão acontecendo no restante do país também ocorrerão em
Amparo, revelando alguns aspectos contemporâneos que indicam a pouca
probabilidade de que as dinâmicas que ocorreram no século XX se repetirão, pelo
menos nos próximos anos. Entre estes aspectos estão: as altas taxas de urbanização e
o desaparecimento do êxodo rural, como fenômeno intrínseco da relação cidadecampo nos primeiros setenta anos do século XX no Brasil; as modificações culturais
definidas pelo fenômeno da urbanização que determinou a constituição de famílias
mais condensadas; a tendência mundial da queda do emprego formal e as
dificuldades advindas do aumento do custo de vida que têm desestimulado a
natalidade; as mudanças do padrão familiar; a melhoria lenta, mas crescente, das
condições sócio-econômicas e de escolaridade da população que propiciou maior
esclarecimento sobre os problemas da maternidade; entre outros.
Nesta perspectiva, cabe dizer, com alguma segurança que Amparo não
sofrerá grandes impactos no tamanho populacional, mesmo considerando que ainda
as regiões metropolitanas, como a de Campinas, exercem atração e são focos de
imigração de outras regiões do país. Próxima deste pólo e, de certa forma, vinculada
a uma trama que passa pela centralidade metropolitana de Campinas, Amparo
poderá ter alguns saltos migratórios – assim revela a tendência apontada pelos
números da Fundação SEADE entre 1991 e 2007:
Nesta perspectiva, cabe dizer, com alguma segurança que Amparo não
sofrerá grandes impactos no tamanho populacional, mesmo considerando que ainda
as regiões metropolitanas, como a de Campinas, exercem atração e são focos de
imigração de outras regiões do país. Próxima deste pólo e, de certa forma, vinculada
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a uma trama que passa pela centralidade metropolitana de Campinas, Amparo
poderá ter alguns saltos migratórios – assim revela a tendência apontada pelos
números da Fundação SEADE entre 1991 e 2007:

Tabela 6 – Dinâmica populacional em Amparo
Amparo – SP
Ano

Taxa de
Taxa de
Taxa de
fecundidade (por
natalidade
mortalidade
mil mulheres
geral (por mil
geral (por mil
entre 15 e 49
habitantes)
habitantes)
anos)
1991
73,97
19,06
6,95
1992
70,62
18,32
7,4
1993
64,48
16,85
7,76
1994
68,4
17,99
7,38
1995
65,8
17,42
7,61
1996
64,37
17,16
8,02
1997
66,44
17,82
7,69
1998
58,88
15,89
8,14
1999
59,53
16,17
7,51
2000
55,1
15,06
7,36
2001
53,08
14,56
7,01
2002
47,57
13,11
7,28
2003
48,37
13,38
6,78
2004
45,4
12,6
6,87
2005
43,61
12,15
6,98
2006
42,56
11,82
6,41
Fonte: Informações dos Municípios paulistas, Fundação SEADE, 2008

Saldo
migratório

118

Taxa liquida
de
migração
(por mil
habitantes)
2,56

566

10,22

A tabela anterior mostra o mesmo quadro apresentado para a realidade
nacional: queda acentuada da taxa de fecundidade acompanhada da queda da
taxa de natalidade e uma queda mais leve da taxa de mortalidade, principalmente
se comparada no período entre 1992 e 2002. A taxa de fecundidade, inclusive, caiu
pela metade entre 1991 e 2006, revelando, de fato, a tendência mais expressiva de
todos os outros indicadores. Por outro lado, o saldo migratório, demonstrado para os
anos de 1991 e 2000, apresentou um incremento significativo em 2000, representado
por uma taxa de mais de 10%, já quase equiparado, portanto, à taxa de natalidade
em 2006. Há, como se vê, um acompanhamento do que ocorre no restante do Brasil
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e isso não significa uma diminuição radical da população do município, mas que o
incremento, se houver, dar-se-á, como já explicitado, por atrações advindas das
mudanças produtivas locais ou decorrentes de fatores externos, estas menos prováveis
dada a realidade regional de Amparo e sua inserção neste complexo.
Se por um lado observa-se em Amparo uma queda acentuada, portanto, da
taxa geométrica de crescimento anual da população, por outro, percebe-se também
uma contradição entre os indicadores que medem as condições de vida,
demonstrada pela relação entre IDH, renda, GINI e escolaridade. O IDH do município
de Amparo teve acentuada elevação, passando de 0,720, em 1980, para 0,749 em
1991 e para 0,806, em 2000. Entre 1991 e 2000, já se observou, inclusive, um
aumento da renda média per capita geral que passou de R$ 301, 57 em 1991 para
445,54 em 2000, além de uma queda dos percentuais de pessoas responsáveis pelos
domicílios particulares permanentes com rendimento de até 3 salários mínimos e um
aumento do percentual daquelas com rendimento superior a 3 salários mínimos,
conforme demonstra a tabela a seguir:

Tabela 7 - Renda e Rendimento - Pessoas Responsáveis pelos Domicílios
Particulares Permanentes (1991 e 2000) em Amparo
Amparo – SP
Faixas
1991 (em %)
Sem rendimento
1,56
Com rendimento até ½ salário mínimo
5,01
Com rendimento entre ½ e 1 salário mínimo
11,1
Com rendimento entre 1 e 2 salários mínimos
24,08
Com rendimento entre 2 e 3 salários mínimos
17,7
Com rendimento entre 3 e 5 salários mínimos
17,64
Com rendimento entre 5 e 10 salários mínimos
14,23
Com rendimento maior que 10 salários mínimos
8,59
Fonte: Informações dos Municípios paulistas, Fundação SEADE, 2008

2000 (em %)
3,66
0,18
9,07
17,31
15,94
22,06
19,91
11,87

Por outro lado, chama a atenção os 46,16% das pessoas responsáveis pelo
domicílio que têm rendimento de até três salários mínimos1, situação que melhorou

1

Deve-se atentar que esta composição de rendimento nominal por responsável pelo domicílio
distorce a informação sobre o rendimento mensal familiar dos domicílios urbanos fornecida
pela Fundação João Pinheiro a partir dos dados do universo do Censo de 2000. Neste estudo,
a faixa de renda familiar de até 3 salários mínimos era de 17,7%; de 3 a 5, 19,06%; de 5 a 10,
30,84% e mais que 10, 32,4%. Enquanto na declaração do rendimento nominal da pessoa
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perto dos 59,45% com renda de até três salários em 1991, mas que ainda revela
preocupações. Ao mesmo tempo em que se revelou uma tendência geral de
melhoria das condições de rendimento da população, situação que provavelmente o
censo de 2010 ratificará, observou-se uma elevação considerável do índice de GINI,
que passou de 0,46 para 0,54, o que significa uma elevação da concentração de
renda e, conseqüentemente da desigualdade social entre 1991 e 2000. Segundo o
Atlas do Desenvolvimento Humano publicado pelo PNUD em 2003, enquanto a renda
média per capita do 1º quinto mais pobre da população de Amparo subiu de R$
74,63 para R$ 81,34 de 1991 para 2000, a do décimo mais rico subiu de R$ 1.111,04
para R$ 1.933,58 no mesmo período. A intensidade da pobreza, que é a distância
que separa a renda domiciliar média dos indivíduos pobres (com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 75,50) do valor da linha de pobreza medida em termos de
percentual dessa linha de pobreza, subiu de 33,27 para 36,91 em Amparo, segundo o
mesmo Atlas. Tudo isto indica, portanto, que se trata de uma melhoria dos padrões de
rendimento que não equilibrou a distribuição de renda por toda a população – da
mais pobre à mais rica. Ainda que seja necessário interpretar os dados dos últimos oito
anos, uma vez que a PNAD 2007 mostrou uma queda importante do índice de GINI
em todo o país, pode-se supor que Amparo está na contramão das tendências
brasileiras de diminuição, ainda que leve, das desigualdades sociais. A tabela a seguir
demonstra como em Amparo, a desigualdade cresceu significativamente em
relação, inclusive aos demais municípios da microrregião da qual participa:

Tabela 8 - Coeficiente de GINI entre 1991 e 2000 para a Microrregião de
Amparo
Microrregião de Amparo – SP
Município
Águas de Lindóia
Amparo
Lindóia
Monte Alegre do Sul
Pedra Bela
Pinhalzinho
Serra Negra

GINI em 1991

GINI em 2000
0,58
0,46
0,49
0,43
0,45
0,52
0,54

0,54
0,54
0,5
0,51
0,48
0,5
0,55

responsável, a porcentagem com faixa salarial acima de 5 salários mínimos era de 22,82%, na
familiar, era de 63,24%.
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Socorro
0,49
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, PNUD (www.undp.org.br)

0,5

Do ponto de vista da escolaridade, também é possível perceber uma melhoria
sensível entre 1991 e 2000, ainda que seja possível visualizar grandes situações de
vulnerabilidade, com taxa de analfabetismo considerável e mais de 60% da
população com menos de oito anos de estudo. A taxa de analfabetismo caiu de
11,05, em 1991, para 7,09, em 2000. Isto demonstra que, ao lado dos padrões de
rendimento da população, há uma parcela que não satisfaz às necessidades básicas
de vida e esta só poderá ser re-incluída através de programas sociais que privilegiem
estas situações. A tabela a seguir mostra alguns destes indicadores do quadro
educacional no município:

Tabela 9 – Indicadores de Educação em Amparo (1991-2000)
Amparo – SP
Variável
Média de Anos de Estudos da População de 15 a 64 Anos
População de 25 Anos e Mais com Menos de 8 Anos de Estudo (Em %)
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em %)

1991

2000

11,05

7,35
60,5
7,09

Fonte:Informações dos Municípios paulistas, Fundação SEADE, 2008

A combinação destes e de outros indicadores pode compor o chamado
Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), criado pela Fundação SEADE para
medir estas situações em cada um dos municípios paulistas. A explicação para a
criação deste índice é de que a vulnerabilidade social decorre de fenômenos
diversos, com causas e conseqüências distintas, obtendo-se uma visão mais
abrangente das condições de vida e dos riscos sociais que atingem os vários
segmentos populacionais, assim como das possibilidades de sua superação ou
minimização. Para a Fundação SEADE, a vulnerabilidade à pobreza não se limita em
considerar a privação de renda, central nas medições baseadas em linhas de
pobreza, mas também a composição familiar, as condições de saúde e o acesso a
serviços médicos, o acesso e a qualidade do sistema educacional, a possibilidade de
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obter trabalho com qualidade e remuneração adequadas, a existência de garantias
legais e políticas, etc.
Trabalhado espacialmente através dos setores censitários do IBGE, o
indicador resultante consiste em uma tipologia derivada da combinação entre duas
dimensões – socioeconômica e demográfica –, que classifica o setor censitário em
seis grupos de vulnerabilidade social. A dimensão socioeconômica compõe-se da
renda apropriada pelas famílias e do poder de geração da mesma por seus membros
e a demográfica está relacionada ao ciclo de vida familiar. Os seis grupos foram
assim distribuídos:
 Grupo 1 – Nenhuma Vulnerabilidade: engloba os setores censitários em
melhor situação socioeconômica (muito alta), com os responsáveis pelo domicílio
possuindo os mais elevados níveis de renda e escolaridade. Apesar de o estágio das
famílias no ciclo de vida não ser um definidor do grupo, seus responsáveis tendem a
ser mais velhos, com menor presença de crianças pequenas e de moradores nos
domicílios, quando comparados com o conjunto do Estado de São Paulo.
 Grupo 2 – Vulnerabilidade Muito Baixa: abrange os setores censitários que se
classificam em segundo lugar, no Estado, em termos da dimensão socioeconômica
(média ou alta). Nessas áreas concentram-se, em média, as famílias mais velhas.
 Grupo 3 – Vulnerabilidade Baixa: formado pelos setores censitários que se
classificam nos níveis altos ou médios da dimensão socioeconômica e seu perfil
demográfico caracteriza-se pela predominância de famílias jovens e adultas.
 Grupo 4 – Vulnerabilidade Média: composto pelos setores que apresentam
níveis médios na dimensão socioeconômica, estando em quarto lugar na escala em
termos de renda e escolaridade do responsável pelo domicílio. Nesses setores
concentram-se famílias jovens, isto é, com forte presença de chefes jovens (com
menos de 30 anos) e de crianças pequenas.
 Grupo 5 – Vulnerabilidade Alta: engloba os setores censitários que possuem
as piores condições na dimensão socioeconômica (baixa), estando entre os dois
grupos em que os chefes de domicílios apresentam, em média, os níveis mais baixos
de renda e escolaridade. Concentra famílias mais velhas, com menor presença de
crianças pequenas.

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

31

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

 Grupo 6 – Vulnerabilidade Muito Alta: o segundo dos dois piores grupos em
termos da dimensão socioeconômica (baixa), com grande concentração de famílias
jovens. A combinação entre chefes jovens, com baixos níveis de renda e de
escolaridade e presença significativa de crianças pequenas permite inferir ser este o
grupo de maior vulnerabilidade à pobreza.
Em Amparo, o quadro da vulnerabilidade social foi sintetizado pela Fundação
SEADE na seguinte tabela, onde podem ser visualizados os indicadores trabalhados
nesta composição:

Tabela 10 – Indicadores que compõem o IPVS em Amparo
Amparo – SP
Indicadores
População Total
Percentual da População
Domicílios Particulares
Tamanho Médio do Domicílio (em
pessoas)
Responsáveis pelo Domicílio Alfabetizados
(%)
Responsáveis pelo Domicílio com Ensino
Fundamental Completo (%)
Anos Médios de Estudo do Responsável
pelo Domicílio
Rendimento Nominal Médio do
Responsável pelo Domicílio (em reais de
julho de 2000)
Responsáveis com Renda de até 3
Salários Mínimos (%)
Responsáveis com Idade entre 10 e 29
Anos (%)
Idade Média do Responsável pelo
Domicílio (em anos)
Mulheres Responsáveis pelo Domicílio (%)
Crianças de 0 a 4 Anos no Total de
Residentes (%)
População Total
Fonte: IPVS, Fundação SEADE, 2008

1
1.703
2,8
553

Grupos de vulnerabilidade
2
3
4
5
23.600 10.220
6.807 16.745
39,2
17,0
11,3
27,8
6.951
2.736
1.794
4.464

Total
6
1.138
1,9
276

60.213
100,0
16.774

3,1

3,4

3,7

3,8

3,7

4,1

3,6

100,0

95,0

93,8

93,4

87,7

85,1

92,7

81,9

45,7

34,5

30,0

22,7

14,5

36,7

11,5

7,2

5,9

5,5

4,8

4,0

6,3

2.708

1.159

660

588

554

655

898

6,7

36,5

46,7

50,8

62,7

66,7

46,2

5,1

8,4

14,9

21,5

12,4

21,0

12,0

51
23,9

51
26,1

44
18,5

41
14,2

48
17,8

41
11,6

48
21,1

4,8
1.703

5,6
23.600

8,2
10.220

10,2
6.807

7,9
16.745

13,3
1.138

7,3
60.213

Como se vê, Amparo apresenta expressivos números de vulnerabilidade 4, 5
e 6, que perfazem 41% do total da população do município. Nestes níveis, os
responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo não passam de 30%,
os anos médios de estudo do responsável pelo domicílio não passam de 5,5 anos, o
rendimento nominal médio do responsável não passa de R$588,00, os responsáveis
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com renda de até 3 salários mínimos não passa de 50,8 para o grupo 4 e 66,7 para o
grupo 6, enfim. Considerando a incidência de várias destas situações para uma
mesma família, pode-se imaginar a problemática hoje apresentada no município,
agregando núcleos de pobreza que podem se refletir no padrão habitacional
existente.
Se comparada com o estado de São Paulo, a realidade de Amparo não é
das melhores, principalmente em relação ao nível 5 (alto), no qual supera em mais de
10% o nível médio do estado. Aí estão os grupos familiares constituídos por indivíduos
mais velhos, com baixo nível de renda e escolaridade. De fato, os 27,8% expressam
um perfil populacional revelador das perspectivas apontadas pelo PNAD – do
progressivo envelhecimento populacional e sua entrada crescente nos grupos de
vulnerabilidade, frente, inclusive, ás frágeis políticas de seguridade social para os
segmentos mais idosos.
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Gráfico 4 – Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – IPVS 2000 - Estado de São Paulo e Município de Amparo
Estado

Amparo

Em %
45,0

39,2

40,0
35,0

27,8

30,0
23,3

25,0

22,2

20,2

15,0
10,0
5,0

17,6

17,0

20,0

11,3

9,8

6,9
2,8

1,9

0,0
1- Nenhuma 2- Muito Baixa
Vulnerabilidade

3- Baixa

4- Média

5- Alta

6- Muito Alta

Fonte: IPVS, Fundação SEADE, 2008

Além disso, a Fundação SEADE também apresenta o mapa do município
onde estão espacializados os vários grupos de vulnerabilidade social. Localizados mais
nas porções sudoeste e sudeste do município, observa-se justamente uma
coincidência com as zonas que eram mais permissivas para a ocupação pela lei de
Uso e Ocupação do Solo de 1981. À noroeste, está uma grande porção de grupos
residentes de nível 4 – certamente representados pelos loteamento mais populares,
muitos irregulares.
Pode-se concluir, com estas informações e análises que a questão
habitacional não é isolada na problemática sócio-econômica do município. Supõe-se
que, mesmo com a queda da taxa de crescimento populacional, as situações de
vulnerabilidade aumentem e para enfrentá-las, políticas de habitação isoladas não
serão suficientes. As políticas integradas serão fundamentais para reverter um quadro
de desigualdades que alguns indicadores demonstraram em Amparo. Mais à frente,
será explicitada a problemática específica no campo da habitação.
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Mapa 2 - Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social - Município de
Amparo - 2000
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1.2. Promoção Imobiliária
A dinâmica da promoção habitacional privada em Amparo seguiu uma
lógica semelhante a de outros municípios paulistas de porte pequeno, ainda que seja
possível afirmar que ela tenha sido peculiar em alguns sentidos. Ao que parece, pelas
informações consultadas sobre esta dinâmica, Amparo passou por um processo mais
acelerado de urbanização a partir da década de 1950 que se consolidou pela
implantação de loteamentos fixados, em anos precedentes (até a década de 1970),
no interior do perímetro urbano, nas imediações da área central e, em anos
posteriores (após 1970), para além destas imediações, configurando um padrão
urbanístico “espraiado” e disperso e que ultrapassou, inclusive, o perímetro urbano em
alguns

momentos.

A

verticalização

e

implantação

de

empreendimentos

condominiais, assim como a construção de pequenas vilas residenciais - tipologia que
já vinha sendo empreendida desde os primeiros anos do século XX, também
ocorreram, mas com menor intensidade. Por outro lado, o padrão caracterizado pela
produção de lotes unifamiliares utilizados para a construção de residências isoladas
predominou e é possível admitir várias razões para isso, entre as quais, de que este tipo
de promoção foi mais lucrativa para os empreendedores. Do ponto de vista
urbanístico, o resultado foi a constituição de uma malha horizontal e descontínua de
loteamentos implantados em décadas diferentes e com vários padrões de
regularidade fundiária e urbanística.
Quanto à promoção pública, ela se deu, na maior parte das vezes, em
associação entre as várias esferas de governo, respondendo, de certo modo, a parte
da demanda por moradia existente, mas que não se refletiu em uma produção
expressiva. O que se observa neste caso é que a timidez das intervenções públicas na
produção da moradia social, considerando, inclusive, o modelo da política
habitacional traçado pós-BNH, também ocorreu em Amparo. Tratada como uma
política de crédito e financiamento habitacional e caracterizada pela omissão da
produção pública de moradia, o modelo atendeu a segmentos da classe média, a
partir do sistema financeiro atrelado à produção privada, deixando de realizar, durante
anos, uma política de subsídios para atender às classes menos favorecidas. Esta
ausência (e falha) da política habitacional brasileira, tratada no âmbito de um sistema
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financeiro regulado, abriu frentes para uma diversidade da produção “espontânea”
que passa por soluções que vão desde a ocupação e invasão de áreas impróprias à
produção de loteamentos irregulares e clandestinos. Cabe destacar ainda que a
promoção filantrópica, ou se quisermos usar um termo mais contemporâneo, do
“terceiro setor”, ganhou um peso relativo em Amparo, com a atuação de uma
entidade assistencial denominada “Associação Damas de Caridade” – instituição
tradicional da elite amparense que conseguiu adquirir, ao longo dos anos, um
conjunto de imóveis habitacionais utilizados como um parque imobiliário de locação
subsidiada. Esta atuação não é desprezível, ainda que este parque seja de
proporções muito reduzidas. É certo, porém, que parte da população vulnerável de
Amparo, especialmente aquela constituída por idosos, é atendida por esta ação
assistencial, contribuindo, ainda que de forma tímida, com as políticas públicas de
habitação social.

1.2.1. Promoção privada de habitação
Na pesquisa de informações sobre a promoção privada de habitação em
Amparo, procurou-se compreender como se deu a produção de moradia pelos
incorporadores e empreendedores nos últimos anos e quais foram, grosso modo, as
parcelas populacionais atendidas por estas tipologias de promoção. Pretendia-se
também verificar como a oferta ou falta de oferta se reflete na demanda e no déficit
habitacional estimado, assunto que será analisado mais a frente. Se em temos
quantitativos, é difícil chegar a alguma conclusão sobre o que representa este
atendimento ao longo dos anos, é possível, no entanto, identificar alguns
comportamentos e tendências. Uma pesquisa realizada com as empresas de venda e
locação imobiliária e com os empreendedores contribuiu para uma caracterização
desta dinâmica.
Uma primeira entrada para esta compreensão é analisar a produção de
loteamentos no município. Segundo informações da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, foram implantados em Amparo cerca de 130 loteamentos
desde a década de 1950, nem todos aprovados ou regularizados. Deste total, 2 foram
aprovados na década de 1950, 4 na década de 1960, 43 na década de 1970, 28 na
década de 1980, 21 na década de 1990 e 7 na década de 2000. Constam ainda 23
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loteamentos sem aprovação ou em aprovação e 2 sem informações sobre as datas
de aprovação. Percebe-se, portanto, que as décadas de 1970 e 1980 foram as mais
aquecidas em termos de produção imobiliária de loteamentos, produção esta que
diminuiu nas décadas seguintes e se tornou quase nula nos últimos anos. Contribuiu
para isso, a suspensão, através de decreto, da emissão de diretrizes para novos
parcelamentos a partir de 2001, revogado entre os anos de 2003 e 2004, sem que, no
entanto, muitas diretrizes fossem expedidas.
As décadas de 1970 e 1980 foram responsáveis pela produção de mais de
54% dos loteamentos, isto sem contar aqueles que não foram aprovados que podem
estar incluídos nestas décadas. É interessante notar também que, pela evolução
histórica destes loteamentos, daqueles aprovados na década de 1970 – e que
provavelmente também foram abertos nesta década, a maior parte se instalou nas
imediações do perímetro central – determinaram, portanto uma expansão natural do
centro e se fixaram em continuidade à malha urbana. Por outro lado, também nesta
década, já apareceram loteamentos que se instalaram para além do perímetro
urbano e áreas de expansão urbana, criadas pela lei 793/1973, como: Jardim Vitória,
Recanto Haydée, Jardim Serra das Estâncias, além de outros. Configurados como
chácaras de recreio, estes loteamentos em zona rural atraíram novos loteamentos
(também configurados como chácaras) que se instalaram nas décadas posteriores,
determinando uma certa tendência de expansão para além do perímetro urbano,
coibida pela lei de parcelamento do solo promulgada em 2005. Nas décadas de
1980, 1990 e 2000, a expansão urbana por novos loteamentos seguiu o vetor oeste do
município, definindo, inclusive um novo núcleo urbano concentrado, dada a
contigüidade destes loteamentos. Pode-se aferir que a concentração industrial a
oeste, ao longo da SP 95, direcionou uma ocupação residencial próxima, atendendo
à demanda criada, ao longo dos anos, pelos trabalhadores destas indústrias.
Deste universo de loteamentos implantados, há 32 classificados como
irregulares pela Secretaria de Habitação, em vários estágios e situações de
irregularidade. Parte destes loteamentos está localizada na área rural do município e,
alguns, inclusive, distantes do perímetro urbano, como o caso do Planalto da Serra.
Verifica-se, nestes casos que serão melhor tratados a frente, que há uma produção de
lotes voltada para camadas mais populares – assim é que os desmembramentos e
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desdobros irregulares têm sido uma prática comum, evidenciando que, estas são
possíveis alternativas habitacionais para a população de menor poder aquisitivo. É, de
fato, importante atentar-se para esta situação considerando que só entre os irregulares
e clandestinos, há hoje em Amparo quase 7 mil lotes contabilizados pelas informações
fornecidas.
Se Amparo não apresenta situações muito graves quanto à existência de
núcleos de favelas, possui quantidade mais expressiva de loteamentos irregulares que
resulta também na produção de moradias irregulares. Pode-se aferir que parte das
soluções passe pela autoconstrução ou a construção de moradias em lotes irregulares
por outros tipos de investidores, interessados em locação. Esta situação está à
margem do mercado imobiliário formal e constitui-se uma resposta à ausência de
uma oferta mais abundante. A associação entre produção de lotes irregulares,
desdobros irregulares e mercado imobiliário informal parece ter elevando a fragilidade
do controle urbano e colocando em risco o padrão de urbanização e de ocupação
do solo que pode se tornar mais vulnerável com o tempo.
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Mapa 3 – Mapa da Evolução dos Loteamentos (por décadas)
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Outro conjunto de empreendimentos realizados em Amparo são os
condomínios

verticais

e

horizontais.

A

tabela

abaixo

mostra

todos

os

empreendimentos condominiais aprovados a partir da década de 1970.

Tabela 11 – Empreendimentos condominiais aprovados no município
entre 1970 e 2008.
Amparo – SP
Condomínio

Data de aprovação

Número de unidades

Condomínio Galassi
Edifício Brunetto
Condomínio Edifício Vanessa

29/09/2000
13/02/1989
29/01/1986

58
06
26 apt

Popular
Popular
Popular/médio

Condomínio Luíza

31

Popular /médio

Condomínio Cap.D'antibes

22/05/1998
unidades
26/11/1984

29 apt

médio/alto

Condomínio Edifício Montpellier

27/11/1984

28 apt

Alto

Condomínio Edifício Alvorada

12/09/2000

23 apt

Médio

Condomínio Edifício Amparo

25/09/1980

47 apt

Médio

Condomínio Edifício Virginia Leal
dos Santos
Condomínio Edifício Brasília

17/06/1983

49 apt

Médio

27/11/1984

23 apt

Médio

Condomínio Edifício Itália

20/02/1984

48 apt

Médio

Condomínio Edifício São José

25/09/1980

47 apt

Médio

Colégio Poenix Escola Viva

04/09/1999

Condomínio Edifício Audrey

Padrão

-

1982

39 apt

Médio

Condomínio Edifício
Camanducaia
Condomínio Edifício Macieira

18/12/1991

13 apt

Médio

17/09/92

56 apt

Médio

Condomínio Edifício Piazza Di
Spagna
Condomínio Edifício Portugal

07/10/1987
04/09/1992

47 apt

Médio

Condomínio Barão de Campinas

21/10/2005

39 apt

médio/alto

Condomínio Edifício Cedros

Médio

03/05/1999 diretrizes

Médio

Condomínio Adelaide I

18/01/1996

bloco do 2 ao 7

Popular

Condomínio Adelaide II

26/08/1996

bloco do 8 ao 11

Médio

Condomínio Adelaide III

23/05/2002

Condomínio Edifício Corsi
Menegatti
Condomínio Edifício Ney Corsi

22/01/1981

8 apt

Médio

27/02/1978

27 apt

Médio

Condomínio Edifício Cruz Alta

07/11/1988

48 apt

Médio

Médio
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Condomínio
Condomínio Edifício Ernesto Corsi

Data de aprovação

Número de unidades

1978

48 apt

Médio

12/08/1988

25 apt

Médio

Condomínio Edifício Flor da
Montanha
Condomínio Edifício Malaga

20/01/2000

Condomínio Edifício Monte Carlo

25/10/2007

52 apt

Condomínio Edifício São Charbel

16/09/2003

27 apt

Condomínio Edifício Champs
Elisee
Condomínio Edifício Piazza
Navona
Condomínio Edifício Adriano Corsi

13/06/2005

Médio

Condomínio Residêncial América

Alto

não implantado

07/10/1987

59 apt

Médio

31/10/1997

46 apt

Médio

Condomínio Fazenda Orypaba
Condomínio Galeria Treze

Padrão

médio/alto
30/12/1992

41 apt

14/09/2001(bloco A)

Médio
médio

Condomínio Residêncial Loureiro

02/12/1998

41

Alto

Condomínio Residêncial Monte
Castelo
Igreja São Sebastião Velha

04/05/1995

60

Médio

Condomínio Residêncial Claudia
Condomínio Casa Grande

15/08/1980
proc.2818/80
12/02/1992
unidades 10
clandestino

Condomínio Edifício Edson Daólio

19/11/1997

Condomínio Residencial Attilio
Mazzini
C.K.S. Empreendimentos
Imobiliários S/CL (Fábio Kassouf)
Edifício

13/02/2008

Médio
Alto
Popular
83

popular -CDHU

03/05/1999

Médio

08/06/1979

Médio

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – PMA

Na década de 1970, foram aprovadas aproximadamente 150 unidades
residenciais, na década seguinte, 482, na de 1990, 345 e na de 2000, 282. Aqui
também se percebe que, com uma década de atraso da intensidade de
produção em relação aos loteamentos, os períodos mais candentes foram as
décadas de 1980 e 1990. De novo, uma queda na aprovação destes
empreendimentos se deu nos anos 2000, isto sem falar que muitos destes
empreendimentos são condomínios horizontais, a exemplo dos loteamentos. Notase, além disso, que segundo a contabilização dos dados existentes (já que não
foram apresentados os números de unidades de todos os empreendimentos), do
total de 1.176 unidades condominiais verticais ou horizontais aprovadas no
município desde a década de 1970, apenas 204 (17%) são de padrão popular
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(sem falar que parte destes foram empreendidos pelo poder público) e 189 (16%)
de padrão alto ou médio-alto. Todas as 783 unidades restantes (66,5%) são de
padrão médio. O que se tem deste tipo de empreendimento é um número
reduzido para as extremidades das classes sociais e um número maior produzido
para as classes B e C, com maior oferta de mercado. Verifica-se, portanto uma
tendência em Amparo de que tanto as classes menos favorecidas (D e E), como
as mais favorecidas (A e B) “dependem”, em tese, das modalidades oferecidas
pelo padrão tradicional da residência unifamiliar no lote, explicando, de certa
forma, a predominância do loteamento como modalidade produzida, dada a
composição de renda acima apresentado, com mais de 46% da população com
renda inferior a 3 salários mínimos.
Com todos estes dados, é possível então sintetizar um quadro,
relacionando as modalidades produzidas, a população por década e as faixas de
renda. Como não foram fornecidos os números de lotes de cada um dos
loteamentos aprovados no município, apenas para efeito de comparação, foram
utilizados os números de loteamentos aprovados, o que já dá uma idéia da
dimensão de produção por década. Vejamos:

Tabela 12 – Relação
empreendimentos produzidos
Amparo – SP
Ano

1950
1960
1970
1980
1990

População

26.965
28.412
31.737
41.466
50.477

Faixas salariais

entre

população,

Rendimento
médio mensal
(%)1
-

Entre 0 e 3 s.m.
Entre 3 e 5 s.m.
Entre 5 e 10 s.m.
Mais que 10 s.m.
2000
60.305 Entre 0 e 3 s.m.
Entre 3 e 5 s.m.
Entre 5 e 10 s.m.
Mais que 10 s.m.
Fonte: Fundação SEADE e SMDU

59,45
17,64
14,23
8,59
46,16
22,06
19,91
11,87

faixas

Loteamentos
aprovados
2
4
43
28
21

7

de

renda

e

Unidades
condominiais
aprovadas
170
482
31
273
41
141
50
91

(1) Rendimento médio mensal das pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes.

Embora com algumas deficiências nas informações sistematizadas, o
quadro acima revela alguns comportamentos que merecem ser destacados. A
começar pelos dados das unidades condominiais e sua relação com o número de

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

43

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

loteamentos, demonstrando que a produção destes suplantou consideravelmente
a das primeiras. De qualquer forma, as décadas de 1980 e 1990 tiveram a maior
quantidade destas unidades aprovadas, mas, como se vê, a produção daquelas
voltadas para as classes D e E foi irrisória se comparada com a potencial
demanda – na década de 1990, 59,45% dos responsáveis pelos domicílios tinham
até 3 salários mínimos de rendimento. Isto demonstra, de pronto, que esta faixa já
vinha, tradicionalmente, nas décadas anteriores, buscando soluções de moradia
pela compra de lotes, ao que tudo indica, naqueles loteamentos implantados nas
décadas de 1970 e 1980, que foram as décadas mais candentes de produção. A
década de 1990 assistiu a uma queda da produção de lotes ao lado da
continuação de um ritmo mais acelerado na aprovação de unidades
condominiais, em proporções muito menores, entretanto. Na década de 2000,
um aumento tímido da produção de unidades condominiais populares, algumas
inclusive produzidas pelo CDHU ocorreu, não acompanhado das unidades
destinadas às outras faixas.
Parece evidente, além disso, que até a década de 2000, a taxa de
crescimento

populacional

continuou

praticamente

estabilizada,

mas

este

incremento populacional não foi acompanhado pela produção, tanto de lotes
unifamiliares, como de conjuntos condominiais. Pode-se aferir disto que, com
exceção provável da camada mais abastada, as faixas baixa e média da
população adensaram os empreendimentos já existentes diante, inclusive da falta
de novos lançamentos, o que pode explicar o aumento tão significativo das cohabitações em Amparo – modalidade do déficit mais expressiva, além dos
desmembramentos e desdobros. Também se pode aferir que a baixa quantidade
de unidades condominiais disponíveis no mercado para venda ou locação
provoca, de certa forma, uma “disputa” entre as classes B e C e as classes D e E
por unidades unifamiliares produzidas nos loteamentos existentes, provocando
elevação nos preços.

O fato de muitos destes estarem irregulares deve acirrar

ainda mais esta disputa, levando a que as atividades de locação e venda de
unidades irregulares seja mais intensa uma vez que, geralmente, são praticadas a
preços menores.
Dos dados sistematizados, isto é o máximo que se pode supor,
considerando que cada uma das hipóteses acima dependeria de um

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

44

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

aprofundamento das informações. Neste sentido, aquelas levantadas e analisadas
mais a frente podem contribuir para algumas confirmações a esse respeito.

1.2.2. Pesquisa com os corretores e empreendedores imobiliários
A pesquisa com alguns promotores imobiliários em Amparo contou com a
distribuição de questionários específicos para representantes destes setores de
forma que pudessem responder algumas questões objetivas sobre a dinâmica
imobiliária em Amparo. As perguntas constantes destes questionários são as que
seguem:
1. Questionário aos corretores de imóveis:
1.1 – Quais são os principais tipos de imóveis procurados (casa,
apartamento, comercial, etc.)?
1.2 – Quais são os tipos de imóveis mais alugados?
1.3 – Quais são os tipos de imóveis mais vendidos?
1.4 – Quais são as faixas de preço dos imóveis habitacionais? Relacionar
com tipologia: casa 2 dormitórios, casa 3 dormitórios, apto. 2 dormitórios,
apto. 3 dormitórios, etc. e em quais regiões?
1.5 – Qual o perfil de renda dos locatários e dos compradores de imóveis
para cada uma das tipologias?
1.6 – Qual é o número de imóveis habitacionais oferecidos nos últimos 30
dias? Discriminar entre aluguel e compra.
1.7 – Qual foi a procura por imóveis habitacionais nos últimos 30 dias?
Discriminar entre aluguel e compra.
1.8 – Qual foi o número de contratos assinados de imóveis habitacionais
nos últimos 30 dias? Discriminar entre aluguel e compra.
1.9 – Qual o tempo de duração média dos contratos de locação
habitacional? Quais as principais razões de desistência?
1.10 – Quem são os principais proprietários de imóveis de locação e de
venda? Quem são os proprietários que concentram muitos imóveis?

2.

Questionário

fornecido

aos

empreendedores

(incorporadores,

construtores, etc.)
2.1 – Quais têm sido as principais potencialidades para o lançamento de
novos empreendimentos imobiliários em Amparo?
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2.2 – Quais têm sido as maiores dificuldades e entraves para o
lançamento de empreendimentos imobiliários em Amparo?
2.3 – O município oferece entraves legais e burocráticos para investimento
em lançamentos imobiliários? 2.4 – Os lançamentos imobiliários são
potencialmente dirigidos para que tipo de público alvo? Em termos de
faixa salarial?
2.5 – Qual é a procura por unidades lançadas?
2.6 – Quais são os tipos de empreendimentos (edifícios verticais,
loteamentos, vilas condominiais, etc.) com maior potencial de venda?
2.7 – Como você vê o atual panorama de créditos financeiros para o setor
habitacional e como eles podem ser utilizados especificamente para
Amparo?
Um questionário específico para as entidades assistencialistas que
possuem parque de locação também foi elaborado com as seguintes
perguntas, mas infelizmente não pôde ser aplicado:

3. Questionário para as Associações Assistencialistas (Associações, Damas
De Caridade, etc.)
3.1 – Quais são os imóveis de patrimônio da entidade utilizados para a
locação? Há outros? Há perspectivas de ampliar? Identificar por endereço.
3.2 – Qual é a demanda atendida em cada uma das tipologias de
imóveis disponibilizadas para locação?
3.3 – Qual o volume de procura por famílias carentes, idosos, etc.?
3.4 – Quais são os preços de locação estabelecidos para cada uma das
tipologias? Há relação com as faixas salariais das famílias?
3.5 – Quais são os critérios de atendimento da demanda?
3.6 – De que forma é feito o atendimento? Há algum cadastro de famílias
(lista de espera)?
3.7 – Há algum tipo de articulação com a Prefeitura no atendimento à
demanda?
3.8 – Há algum tipo de incentivo da Prefeitura nestas atividades de
locação? Isenção de IPTU, etc.?
3.9 – Como a entidade procede nos casos de inadimplência?
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3.10 – Cm que recursos a entidade mantém os imóveis locados? Qual a
despesa mensal e anual realizada para esta manutenção?
3.11 – A entidade trabalha com outras atividades assistencialistas? De
geração de renda, por exemplo?

As respostas foram sistematizadas nos quadros as seguir:
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Tabela 13 - Pesquisa com o setor imobiliário. Sistematização das respostas do setor de venda e locação
Perguntas

Corretor 1

Corretor 22

Corretor 3

Corretor 4

Corretor 56

Corretor 610

Quais são os principais
tipos de imóveis
procurados (casa,
apartamento, comercial,
etc.)?
Quais são os tipos de
imóveis mais alugados?

Casas,
apartamentos,
chácaras,
sítios,
comercial.
Casas.

1º: casas, 2º aptos., 3º
comercial, 4º
chácaras / sítios, 5º
fazendas.

Casas.

Todos os tipos:
casas, aptos. e
comercial.4

Casas no valor de
50 mil a 85 mil e
imóveis para
locação.

Casas,
apartamentos e
terrenos.7

Residencial.

Residencial.

Residencial: 2 ou
3 dormitórios, mas
não tem.

Locação de
residências
contendo 2 ou 3
dormitórios em
todas as regiões.

Quais são os tipos de
imóveis mais vendidos?

Casas e
apartamentos.

Casas.

Casas, sítios,
barracão.

Aqueles que
estão disponíveis,
mas como é
restrito, os imóveis
que estão
alugados não são
desocupados.
O que estiver,
mas está difícil.

Residenciais: casa
e apartamento.8

Quais são as faixas de
preço dos imóveis
habitacionais? Relacionar
com tipologia: casa 2
dormitórios, casa 3
dormitórios, apto. 2
dormitórios, apto. 3
dormitórios, etc. e em
quais regiões?

Casa 2 dorm.:
85 mil;
Casa 3 dorm.:
120 mil;
Apto. 2 dorm.:
90 mil;
Apto. 3 dorm:
120 mil;
Local: bairros.

Casa 2 dorm.: 70 a 90
mil.
Casa 3 dorm.:
100 a 130 mil.
Apto. 2 dorm.: 80 a
100 mil.
Apto 3 dorm.:
120 a 200 mil.

Bairros de
classe média

Casa 2 dorm.: de
80 a 90 mil (no
Pq. Silvestre II);
Casa 3 dorm.:
200 a 300 mil
(área central).5

A procura maior é
na faixa de 50 a
80 mil.
2 dorm.: 85 mil;
3 dorm.: 120 mil.
Bairros distantes.

Qual o perfil de renda dos
locatários e dos
compradores de imóveis
para cada uma das
tipologias?

Renda baixa
com
financiamento
e renda média.

Casa 2 dorm.:
R$350,00 a R$450,00.
Casa 3 dorm.:
R$480,00 a R$580,00.
Apto. 2 dorm.:
R$380,00.
Apto. 3 dorm.:
R%580,00.

Média: R$
450,00
(aluguel);
compra:
R$85.000,00.

Acima de 4
salários mínimos.

Locatários (2
dorm.), renda de
R$1.200,00.
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Está muito, mas
muito difícil
encontrar uma
casa ou
apartamento com
valores inferiores a
100 mil.

Adquirentes
(compra) de
renda bruta
familiar em torno
de 4 a 8 salários
em média e que
dependem de
financiamento
bancário.

Qual é o número de
imóveis habitacionais
oferecidos nos últimos 30
dias? Discriminar entre
aluguel e compra.
Qual foi a procura por
imóveis habitacionais nos
últimos 30 dias? Discriminar
entre aluguel e compra.

Aluguel: 1
Venda: 0

10 casas, 3 aptos., 2
comércios.

Não temos
imóveis para
locação, está
em falta.

Aluguel: 1 imóvel.
Venda: 3 imóveis.

Compra (90%)
– 50 a 80 mil
Aluguel (100%):
350 mil.

Imóvel residencial.

Aluguel: 60
pessoas.
Venda: 30
pessoas.

Aluguel: média de
5 a 6 por dia.
Casas para
compra: 3 a 4
clientes por dia.

Aquisição, em
média 60
pessoas.
Locação, em
média 20
pessoas.9

Qual foi o número de
contratos assinados de
imóveis habitacionais nos
últimos 30 dias? Discriminar
entre aluguel e compra.

Aluguel: 4 a 5.
Venda: 2 a 3.

4 vendas e 6
locações.

Média: 30
procuras por
semana. Média
para locação:
R$350,00;
máximo:
R$800,00.
Não houve.

Aluguel: 1.
Venda: 2
(financiados pela
CEF).

Aluguel: 5.
Venda: 2.

2 contratos
referentes a
compra e 1
referente à
locação com
opção de
aquisição na
vigência ou final
do contrato.

Qual o tempo de duração
média dos contratos de
locação habitacional?
Quais as principais razões
de desistência?
Quem são os principais
proprietários de imóveis de
locação e de venda?
Quem são os proprietários
que concentram muitos
imóveis?

12 meses1

12 a 30 meses.
Razões: residência:
mudança de cidade;
comércio: falta de
mercado.
Investidores e
comerciantes. Nomes:
informação
confidencial.

12 meses.
Razões: falta de
emprego.

As desistências
são por valores de
reajuste ou
mudança de
endereço.
Para refletir: se
houvessem vários
loteamentos
regulares, os
imóveis não se
concentrariam em
apenas alguns
proprietários.
Todos teriam o
direito de
comprar.

30 meses. Não há
desistência, pois
não há imóvel
para trocar.

Investidores.

Aqueles com
condições
financeiras
boas.3

20 imóveis para
venda.

Investidores e
construtores.
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Desconheço
quais são os
grandes
proprietários de
imóveis na
cidade que
concentram
imóveis para
venda.

Complementações e comentários das respostas:

1 - Complementação à resposta: Não existe desistência pelo fato de não
haver imóveis para locação. Hoje o valor do aluguel está super valorizado,
independente da região da cidade. O mesmo acontece com imóveis para venda.
Hoje existem imóveis com valor muito alto, sendo que a renda da população não
comporta. Referente a financiamento bancário, o banco libera de 50 a 70 mil na
sua grande maioria e não existem imóveis dentro desse valor na cidade.
2 - Comentário do participante da pesquisa: gostaríamos de imaginar o plano
diretor para habitação para regularizar os loteamentos irregulares e melhorar as
condições para novos loteamentos, pois hoje em dia o custo da aquisição dos lotes
em nossa cidade superfatura o valor do referido imóvel, pois o déficit habitacional
de Amparo, infelizmente penaliza a classe média e baixa, fazendo com que
somente os grandes investidores inflacionem o mercado e retenham grandes
propriedades em suas mãos.
3 - Complementação à resposta: Química Amparo; Ypê; Conguinito – Nova
Factoring; Irmãos Terrible; Família Piffen; Arthur Camilotti; Zechinha Rossetti; Eliseu
Lopes Açougue; Domingos Brunetto; Construtora Mauruto; Irmãos Andreatta; Augusto
Roncada; Família Marques; Ovídio Daólio; Alcides Pagan; José Rossi; Tito Rossi
estacionamento; Nelson Beira; José Domingues; CASP S.A.; Roberto Possebom; Edson
Daólio; Família Passetta.
4 - Complementação à resposta: A procura por imóveis, tanto para venda ou
para compra está englobando todos os tipos: casas, aptos. e comercial. Pela falta
de imóveis o cliente está optando por qualquer tipo.
5 - Complementação à resposta: Detalhe: o CONDEPHAAT não autoriza
algumas reformas mesmo que o imóvel não seja tombado.
6 – Comentário do participante da pesquisa: a população de Amparo está
perdendo uma grande oportunidade de adquirir sua casa própria através de
agências bancárias que estão, hoje, com todas com crédito liberado, pois aqui não
temos nem casas nem terrenos para oferecer e muitas pessoas querendo aproveitar
esses financiamentos.
7 – Complementação a resposta: Os imóveis mais procurados são
residenciais na seguinte ordem:
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 1º - casa residencial com 3 dormitórios e garagem nas regiões
não muito distantes do centro.
 2º - casa residencial com 3 dormitórios e garagem em bairros
distantes do centro (Adélia, Figueira, Jardim das Aves, Silvestre e outros.).
 3º - casa com 2 dormitórios e garagem nos bairros mais
centrais e posteriormente mais afastados.
 4º - apartamentos com 2 e 3 dormitórios e com garagem.
 5º - terrenos para futura construção de moradia.
8 – Complementação à resposta: devido à grande facilidade de
financiamento para imóveis residenciais, os imóveis mais procurados e mais
vendidos são residenciais, tipo: casa, apartamento, etc., desde que os referidos
imóveis preencham os requisitos para financiamento habitacional. Valores até 100
mil, mas o valor ideal para esse tipo de financiamento é de imóvel na faixa de 80
mil.
9 – As pessoas que se identificaram e deixaram telefone e endereço para
contato foram em torno de 30 pessoas e as que não se identificaram, mais ou
menos mais umas 30 pessoas.
10 – Comentário do participante da pesquisa:
“No mês de maio de 2008, participei do “FEIRÃO DA CASA PRÓPRIA” realizado
no Anhembi em São Paulo na qualidade de corretor habilitado pela Caixa com a
finalidade de alienar imóveis pertencentes à Caixa Econômica Federal (imóveis
retomados). Informo que a procura foi grande e milhares de pessoas se
aglomeraram para serem atendidas pelos corretores imobiliários.
Esclareço que, na qualidade de corretor de imóveis, poderia realizar um
evento deste tipo na cidade de Amparo, tentando aproximar vendedores e
compradores com o apoio de Caixas Federal e Estadual, bem como de todos os
bancos que atuam na área de financiamento habitacional, reunindo no mesmo
evento todas as informações a serem prestadas aos interessados.
Ocorre que devido a pouca oferta de imóveis existentes na cidade de
Amparo, entendi no momento não ser viável a realização do evento. POR OUTRO
LADO, em minha carteira de imóveis à venda na cidade de Amparo, existem áreas
que poderiam abrigar imóveis de todas as classes sociais desde as mais abastadas
às mais humildes. Ofertei as referidas áreas a todas as grandes construtoras deste
país (praticamente todas) posto que participei de todas as feiras imobiliárias
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existentes no estado de São Paulo realizada na cidade de São Paulo, sendo que
ofertei áreas a todas as construtoras e até o momento somente duas fizeram
contato.
Recentemente a empresa MRV – Empreendimentos Imobiliários fez contato e
encaminhei todos os documentos das áreas, tais como certidão de zoneamento,
fotos, certidões da propriedade e outros. Após este fato, surgiram os problemas nos
Estados Unidos e com o dólar, tudo ficou paralisado, não mais prosseguimos a
negociação.
FINALMENTE, entendo que para diminuir os valores dos imóveis na cidade de
Amparo, proporcionando possibilidades para que as classes mais humildes possam
adquirir suas casas próprias ou os terrenos para a construção da casa própria, seria
necessário AUMENTAR A OFERTA DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS.
A Prefeitura poderia incentivar a construção de terrenos vazios, fornecendo a
planta gratuitamente aos mais humildes e até carentes, planta essa devidamente
aprovada até um certo limite de área construída, a título de seleção dos
beneficiados pela planta gratuita, poderiam ser os que estiverem financiando
imóveis pelo plano habitacional do governo (tais como recursos do FGTS e outros),
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) – carta de crédito e outros.
O cerne da questão é a da lei da oferta e da procura. Quando a oferta for
maior que a procura, os preços tendem a baixar; quando a procura for maior que
a oferta, os preços tendem a subir. É uma lógica que vale para todo o mundo.
Este

profissional

há

muitos

anos

vem

atuando

na

advocacia

e

acompanhando diversos casos de loteamento na cidade, verifico que se houver
incentivo no parcelamento do solo em caráter social, as coisas tendem a
normalizar. Não estou falando de benesses a grandes proprietários, não é nada
disso, é de alguma forma incentivar o parcelamento do solo com fins sociais e
gerar possibilidades das classes mais humildes em adquirir seu imóvel.
Analisando por outro lado a situação, se a Prefeitura adquirisse meios para
construção de casas populares a situação também encontraria regularidade. O
problema é complexo, mas tem solução: formação de vilas habitacionais ou
pequenos conjuntos habitacionais em uma mesma propriedade, também é
solução. Logicamente tenho conhecimento que para autorizar algum tipo de
empreendimento, algumas regras devem ser seguidas, mas as regras podem ser
flexibilizadas sem infringir a lei. Exemplo: para que a lei não seja aproveitada por
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grandes

proprietários,

poderia

ser

limitado

o

tamanho

do

terreno

proporcionalmente ao limite de construção de cada unidade dentro das vilas. Seria
quase um condomínio fechado de baixo poder aquisitivo, ou seja, um terreno de
1.000 m² poderia permitir a construção de 10 a 12 unidades mais ou menos, tudo,
é claro, dentro das medidas possíveis. Quando é bairro de rico, chama-se
CONDOMÍNIO FECHADO, quando é bairro de pobre, chama-se VILA.
Percorrendo as cidades, verifica-se que é possível o terreno ter uma única
entrada e no terreno diversas casas a serem construídas uma ao lado das outras. Os
prédios são permitidos e um apartamento é sobre o outro, tudo é documentado,
tudo é registrado no cartório, repetindo – em um terreno de 1.000 m²,

por

exemplo, seria possível a construção de oito a dez casas no mínimo. Ocorre que
não se permite o desmembramento dessas propriedades, não permitindo a
individualização dessas propriedades, não é possível o registro em cartório, não
registrando em cartório, não pode ser financiada a unidade.
O que eu quero dizer é que a partir do momento em que essas unidades
puderem ser construídas e financiadas o custo será bem reduzido, mas muito
reduzido alcançando pessoas de baixa renda. O assunto é complexo e longo. Mas
me coloco a disposição para participar de reuniões e se possível ajudar em
soluções.”
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Tabela 14 - Pesquisa com o setor imobiliário. Sistematização das respostas
do setor de incorporação e construção (empreendedores)
Perguntas

Empreendedor 1

Empreendedor 2

Empreendedor 3

Quais têm sido as
principais
potencialidades para
o lançamento de
novos
empreendimentos
imobiliários em
Amparo?

Como os lançamentos
novos estão
impedidos, o
município possui uma
grande faixa de
necessitada de
lançamentos.

Precisa-se de
lançamentos para
todas as classes A, B, C,
D, E.

Quais têm sido as
maiores dificuldades
e entraves para o
lançamento de
empreendimentos
imobiliários em
Amparo?

A Prefeitura local.

A burocracia, falta de
boa vontade em
relação aos
loteamentos. Critica-se
muito o passado que
foi errado, mas nada
faz no presente e nem
para o futuro.

É o que estamos fazendo
hoje, isto é, tentando
reverter o quadro. Faltam
loteamentos; a cidade
está melhorando no
turismo, tem melhorias
visíveis na área urbana,
infraestrutura e bom
clima. Próximo a grandes
centros e taxa de
emprego alta.
O relevo, a burocracia,
toda a infraestrutura para
um bom loteamento.

O município oferece
entraves legais e
burocráticos para
investimento em
lançamentos
imobiliários?

Não.

Sim, conforme resposta
2.

Os lançamentos
imobiliários são
potencialmente
dirigidos para que tipo
de público alvo? Em
termos de faixa
salarial?
Qual é a procura por
unidades lançadas?

Não estão sendo
implementados.
Quando eram
aprovados e liberados
pela PM, eram para
todas as faixas
salariais.
Nenhuma, pois não
tem lançamento.

Não tem nenhum tipo
de lançamento,
conforme resposta 1.

Quais são os tipos de
empreendimentos
(edifícios verticais,
loteamentos, vilas
condominiais, etc.)
com maior potencial
de venda?
Como você vê o
atual panorama de
créditos financeiros
para o setor
habitacional e como
eles podem ser
utilizados
especificamente para

Existe uma procura
reprimida de casas e
lotes para construção.

Loteamentos, vilas
condominiais,
condomínios de casas,
condomínios de
chácaras.

Agilizando a
aprovação de novos
empreendimentos.

É bom o problema e
que em Amparo não
tem loteamento
aprovado novo já
algum tempo, e isso
torna o preço do imóvel
aqui mais caro que na
Região.

É grande e em todas as
classes.

Com certeza. Isso para se
ter um empreendimento
com todas as normas
legais. O município
poderia pesquisar com
algumas cidades vizinhas
tipo Jaguariúna,
Bragança, Valinhos, que a
gente nota um grande
crescimento de
condomínios, vilas,
loteamentos, etc.
Não temos hoje nenhum
loteamento. Somente
alguns edifícios como:
Málaga, Alvorada,
Adelaide (classes C e D).

A procura é pelo preço
em si nos prédios citados
e que quase não tem
mais a oferecer.
Não existe essa
potencialidade, porque
não temos o que
oferecer.

Muita procura,
atendendo amplamente,
mas a cidade deixa a
desejar, com isso existe
uma inflação imobiliária.
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Perguntas

Empreendedor 1

Empreendedor 2

Empreendedor 3

Amparo?

A análise sobre esta pesquisa deve levar em conta os dois grupos aqui
representados, pois são complementares. Isto porque as atividades de venda e
locação representadas pelo primeiro grupo, do qual seis corretores responderam o
questionário são refletidas pelas atividades de incorporação e construção,
representadas pelo segundo grupo, do qual três empreendedores responderam. A
disposição acima organizada, incluindo primeiramente as respostas do grupo de
corretores e posteriormente, dos empreendedores foi proposital para tentar mostrar
algumas

respostas,

presentes

no

segundo

quadro,

aos

questionamentos

apresentados no primeiro. Algumas conclusões desta análise podem ser assim
sintetizadas:
1 - O imóvel residencial do tipo casa é o mais procurado e o mais alugado
em Amparo, seguido do apartamento, em menor intensidade. A tipologia de 2 e 3
dormitórios é a mais procurada também pelos interessados em todas as regiões da
cidade. Pelas respostas do corretor 6, há uma procura maior por casas de 2 a 3
dormitórios com garagem em bairros não muito distantes do centro ou em bairros
distantes do centro. Na área central, a procura ficou em terceira posição,
provavelmente porque não possui muitos imóveis de tipologia procurada ou com
preço acessível.
2 – O valor do imóvel de 2 a 3 dormitórios varia de 85 mil a 120 mil reais,
chegando até a 200 mil em bairros não centrais. No centro, pode variar de 200 a
300 mil reais. Já o aluguel tem faixas que variam de 350 a 580 reais. No entanto,
segundo informações do corretor 5, a procura se enquadra em uma faixa de 50 a
80 mil reais para venda. O corretor 6 também complementou dizendo que o valor
ideal para um financiamento é de até 80 mil. Supõe-se, com estas informações que
o valor de venda está acima do valor procurado. Se, de fato, lembrarmos que
quase 50% da população tem até 3 salários mínimos de renda familiar, esta
constatação faz sentido. Assim, as faixas B e C parecem ter mais ofertas disponíveis,
o que se confirma com as respostas seguintes sobre a faixa salarial dos interessados
em alugar ou comprar, que varia de 4 a 8 salários mínimos, conforme informações
do corretor 6. Ao que parece, abaixo de 4 salários mínimos, é difícil que haja
qualquer possibilidade de compra de imóvel pela família, sem haver aportes de
subsídios ou taxa de juros mais baixa, em torno de 6%. Considerando, no entanto,
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que o valor do imóvel oferecido em Amparo está muito acima do valor condizente
com estas faixas salariais e considerando ainda que não há programas de subsídio
ou financiamentos bancários promovidos a taxa de juros neste patamar, famílias
com renda inferior a 8 salários mínimos terão muitas dificuldades em ingressar em
algum tipo financiamento para a compra da casa própria em Amparo.
Isto também explica a procura tão mais acentuada por imóveis disponíveis
para a locação. Quanto a isso, fica claro também que para o comprometimento
de renda de 17 a 20% e média dos aluguéis praticados em torno de 450 reais,
somente as faixas salariais acima de 6 salários mínimos poderiam, em tese, ser
incluídas nos contratos de aluguel.
3 – A procura de imóveis, tanto para alugar quanto para comprar, pelas
famílias com faixas salariais menores é confirmada pelo corretor 1, de que há uma
procura maior de imóveis na faixa entre 50 e 80 mil para compra e até 350 reais
para locação. Isto explica também uma das questões mais graves apontadas pela
pesquisa: a falta quase absoluta de imóveis disponíveis para locação ou venda em
Amparo. O parecer de todos os corretores é unânime: a falta de oferta de imóveis
eleva o preço e esta elevação provoca o baixo movimento de compra e locação
que inibe os investidores em produzir moradia para o mercado, formando uma
espécie de círculo vicioso.
4 – A presença, portanto, de uma demanda reprimida que pode estar
sendo atendida alternativamente pela locação ou compra de imóveis irregulares é
evidenciada pelos expressivos dados que indicam uma procura muito maior que a
oferta. Alguns corretores apresentaram o número de pessoas que são atendidas nas
imobiliárias por dia ou por mês. O corretor 3 apresentou o número de 30 procuras
por semana, em média, o que perfaz 120 procuras por mês. O mesmo corretor
apresentou o dado de que não havia nenhum imóvel para locação disponível e
que não havia fechado sequer um contrato nos últimos 30 dias. O corretor 4
apresentou um número de 60 pessoas interessadas em alugar e 30 em comprar nos
últimos 30 dias, ao lado de 1 imóvel disponível para locação e 3 para venda. Este
conseguiu fechar 1 contrato de aluguel e 2 de venda, financiados pela CEF. O
corretor 5 apresentou um dado ainda mais expressivo: uma média de 5 a 6
procuras por dia para locação (que perfaz de 150 a 180 procuras por mês) e de 3 a
4 procuras por dia para compra (que perfaz de 90 a 120 procuras por mês). Deste
montante, só 5 contratos foram assinados para locação e apenas 2 para venda.
Assim também, os dados apresentados pelo corretor 6 não são menos expressivos:

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

56

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

60 procuras para aquisição e 20 para locação, com apenas 2 contratos assinados
de compra e 1 de locação. Estes dados falam por si e evidenciam, portanto, o que
está ocorrendo em Amparo. As informações sobre o tempo de duração dos
contratos de locação complementam tais informações: contratos que duram de 12
a 30 meses, muitas vezes renovados, pois a falta oferta desestimula a desistência.
5 – A relação entre estas respostas e aquelas dadas pelos empreendedores
demonstra uma complementaridade, já que aqueles explicitam a ausência de
produção nos últimos anos, cujo principal entrave é a burocracia e as restrições
legais.

Interessante

notar

que

para

estes

empreendedores

participantes

(provavelmente loteadores ou ligados a este ramo) a alternativa vislumbrada é a
produção de lotes, que para eles está proibida, provavelmente referindo-se ao fato
de que a lei de parcelamento do solo atual não permite a abertura de loteamentos
para além do perímetro urbano e à suspensão do fornecimento de diretrizes. Estas
respostas se contrapõem aos comentários feitos pelo corretor 6, ao apontar as
outras possibilidades de empreendimentos que não passam pelo formato do
loteamento, citando o caso das vilas e condomínios que poderiam ser
empreendidas no interior do perímetro urbano, se os terrenos não fossem tão caros.
A tipologia R3, só permitida em algumas zonas seria uma alternativa interessante
neste caso, mas ao que parece, não foi muito utilizada.
6 – Por fim, destacam-se as informações sobre quem

são os

empreendedores em Amparo. A reposta também unânime de quase todos os
corretores ressalta a concentração de imóveis e terrenos sob propriedade de alguns
investidores, famílias, etc. Informações existentes levantadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, sobre os principais proprietários que concentram imóveis
vagos são confirmadas pelas informações dos principais proprietários apresentadas
pelo corretor 3. Ao que parece, portanto, um dos grandes problemas de Amparo é
a reserva fundiária nas mãos de alguns proprietários, impedindo também que os
incorporadores se interessem em realizar empreendimentos viáveis e voltados para
as diversas faixas salariais familiares.
Nota-se que as classes C, D e E, que abarcam parte da classe média e
toda a classe baixa de Amparo, são as que mais têm dificuldades de acesso à
moradia para locação ou compra. E estas faixas de renda familiar de até 10 salários
mínimos abarcam, ao que parece, quase 70% da população, segundo os dados
da Fundação João Pinheiro. Este é mais um elemento que explica em parte o alto
índice de coabitação, situação que inclusive tenderá a crescer devido à quase
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absoluta ausência de novos imóveis disponíveis no mercado a preços acessíveis a
esta população.

1.2.3. Promoção por entidades não governamentais
Uma vertente importante do atendimento habitacional em Amparo se faz
por algumas entidades não governamentais, cujo número de unidades disponíveis
não é desprezível. Neste caso trata-se de um parque imobiliário próprio destas
entidades oferecido à população mais vulnerável para locação a valores
subsidiados, segundo critérios definidos especificamente por cada uma delas. A
tabela abaixo resume o total de imóveis incluídos nestes programas assistenciais não
públicos:
Tabela 15 - Imóveis habitacionais destinados à população de baixa renda
através de locação subsidiada
Entidade
Número de imóveis
ASA – Ação Social de Amparo
Sociedade São Vicente de Paulo
Associação das Damas de Caridade
Total
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Prefeitura de Amparo

15
42
45
102

Como estas entidades não responderam ao questionário sugerido, não foi
possível obter mais informações sobre o tipo de atendimento realizado por elas –
qual a população, faixas de renda, faixa etária, etc. Em visita a campo, no entanto,
foi possível perceber que uma população mais vulnerável constituída por idosos, por
exemplo, é atendida por este programa de locação subsidiada.
Importante notar, neste caso, que a locação social já é uma prática em
Amparo, promovida não pelo poder público, mas por estas entidades filantrópicas e
religiosas. Tal potencialidade revela uma possibilidade de articular esforços no
sentido tanto de aumentar o parque de imóveis para locação, como para estruturar
uma gestão conjunta de forma a equacionar o problema do déficit em Amparo.

1.2.4. Promoção pública da habitação
A promoção pública de habitação em Amparo passou por um período de
produção habitacional que não é desprezível, contribuindo de alguma forma para
oferecer moradia à população de baixa renda, que por outros meios, não
conseguiria obter sua casa própria, e permitindo, inclusive, a sua fixação no
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município. Por outro lado, pode-se admitir que esta produção foi inferior ao provável
déficit que se avolumou nos últimos anos. Os empreendimentos já executados em
Amparo são os constantes da tabela abaixo:

Tabela 16 - Empreendimentos públicos em Amparo classificados por ano
de abertura do Processo Administrativo (PA)
Empreend.
Jardim
Camanducaia
(etapa 1)

Área total
(m²)
93.045,51

Modalidade
do emp.
Loteamento
com unidades
térreas
unifamiliares.
Loteamento.

Unidades
261

Área das
unidades (m²)
Lote: 200.
Unidades:
38,41; 46,01 e
53,6

Ano –
PA1
1970

CECAP (atual
CDHU).
COHAB
Bandeirantes e
Prefeitura.

1976

COHAB
Bandeirantes e
Prefeitura.

1980

Parque CECAP

23.954,02

Jardim
Camanducaia
(etapa 2)

59.972,25

Loteamento
com unidades
térreas
unifamiliares.

164

Jardim
Camanducaia
(etapa 3)

15.697,64

54

Jardim
Camanducaia
(etapa 4)

23.183,32

Loteamento
com unidades
térreas
unifamiliares.
Loteamento
com unidades
térreas
unifamiliares.

96

Lotes entre 130
e 200.
S/ informação
sobre área das
unidades.

COHAB
Bandeirantes e
Prefeitura.

1982

Conj.
Residencial
Alberto Marques

20.478,53

Loteamento
com unidades
térreas
unifamiliares.
Unidade térrea
unifamiliar
geminada.

73

Lotes de 200 a
295.
Unidades: 38,8.

COHAB
Bandeirantes e
Prefeitura.

1990

190

Lote mínimo:
156,89.
Unidade inicial:
33,39 e final:
52,81.

CDHU e
Prefeitura.

1994

CDHU e
Prefeitura.

1998

Hermínio Gerbi

Atílio Mazzini

100.008,30

53.965

53

Agente
promotor
COHAB
Bandeirantes e
Prefeitura.

Lotes entre 200
e 330.
Unidades:
38,02 (131) e
45,61 (33)
Unidades:
26,68 (36) e
38,02 (18).

88

1978

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Prefeitura de Amparo

(1) Não há informações sobre ano de entrega, mas da abertura do Processo Administrativo

O quadro acima mostra que foram produzidas um total de 979 unidades
habitacionais pelo poder público desde a década de 1970. Só nesta década,
foram produzidas 478 unidades, o que representou 48,82% do total de unidades
produzidas até hoje. Na década de 1980, foram 150, ou 15,32% e na década de
1990, 351, ou 35,85%. Se não é possível fazer qualquer análise sobre o atendimento
ao déficit nos anos precedentes, uma vez que não há estes dados disponíveis, é
possível aferi-lo a partir do censo de 2000. Se tomarmos o número do déficit
habitacional em Amparo calculado pela Fundação João Pinheiro, de 1.449
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unidades habitacionais, concluiremos que será necessário empreender o mesmo
número de unidades nos próximos anos para atender a este déficit, provavelmente
com alguma participação do Estado, através de subsídio ou produção, já que as
faixas salariais mais comprometidas quanto à renda familiar e não atendidas pelo
mercado em Amparo, que pode chegar até 10 salários mínimos, compõe mais que
70% do déficit. Deve-se ressaltar, por outro lado, a ausência de produção
habitacional pelo Estado após 2000, o que pode, inclusive ter acentuado a situação
de déficit.
Independente da ausência de uma produção habitacional a partir da
década de 2000 e que pode estar associada também à omissão de outros agentes
promotores como a COHAB Bandeirantes ou CDHU, antigos parceiros do município,
na produção de moradia social, alguns programas foram propostos e alguns
instituídos, na perspectiva de enfrentar este déficit habitacional. Ambos se basearam
em algumas interpretações sobre os dados da Fundação João Pinheiro e de
pesquisas realizadas no município. Os destaques sobre esta interpretação, primeiro
de que o principal componente do déficit em Amparo é a coabitação, que
representa quase 90% do déficit no município, segundo, de que há mais de 2.500
pessoas em Amparo cuja única propriedade é um terreno e, terceiro, de que 34%
da população residente em Amparo não moram em casa própria, justificaram a
proposição de dois programas: o HABPOP, que já se tornou lei (lei municipal
3.288/2007) e o Programa Bolsa Habitação. Pelas interpretações realizadas acima,
os programas teriam capacidade para atender a 2.500 famílias ao longo da
próxima década, considerando, inclusive o incremento de 80 novos beneficiários
por ano.
O primeiro programa é eminentemente voltado para o apoio à construção
popular, definida como “unidade unifamiliar térrea com área edificada máxima de
70 m²). Conta com vários benefícios como a isenção de IPTU do imóvel em que
pretende construir a habitação própria por um período de dez anos; isenção de
taxas e emolumentos; obtenção do projeto executivo, arquitetônico e de
instalações,

memorial

descritivo,

e

quantitativo

básico

de

materiais;

acompanhamento técnico especializado gratuito realizado por engenheiro ou
arquiteto responsável pela obra durante sua execução e orientação da Prefeitura na
obtenção de crédito para construção do imóvel.
O Programa atua sobre uma provável demanda reprimida que abrange o
déficit em coabitação, mas não leva em conta que, os proprietários de terrenos em
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Amparo não são, necessariamente, os possíveis demandatários de uma nova
unidade própria, incluídos no conjunto do déficit habitacional. Uma aferição sobre a
relação entre estes dois agentes: o proprietário e o candidato a uma unidade
habitacional pode revelar que estes compõem estratos diferentes, tanto de renda
familiar, como de necessidades sociais. Segundo informações da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, a Programa ainda não pode ser aplicado por oferecer
isenção do IPTU, o que pode ser entendido como renúncia fiscal. Diante disso,
nenhuma unidade ainda foi produzida sob a sua égide em Amparo.
O segundo programa, denominado Bolsa Habitação foi pensado para os
mesmos beneficiários do programa anterior, mas ao invés de isenção de impostos
ou tarifas, o beneficiário teria direito a uma bolsa de R$50,00 por mês por um
período de cinco anos. Esta bolsa é um subsídio, portanto, concedido aos
interessados em adquirir um imóvel financiado. A proposta também prevê uma
seleção de beneficiários, atendendo a um número maior no primeiro ano e
reduzindo este número gradativamente até atingir 80 novos integrantes após 10
anos de implantação. Este programa também recai no mesmo problema anterior,
pois admite que o demandatário possui terreno para construir sua casa própria. Ao
que consta, este programa não se transformou em lei.
Ambos os programas seriam interessantes se estivessem acoplados a uma
produção privada de moradia voltada às classes menos favorecidas, pois oferecem
incentivos – uma alternativa no âmbito das parcerias público-privadas. No entanto,
diante da falta de um interesse mais incisivo da iniciativa privada em empreender
moradias no município, até mesmo para faixas salariais maiores, é importante que a
Prefeitura, junto a outros entes da federação viabilizem a produção de unidades
voltadas a esta população integrante do déficit habitacional. Um leque de subsídios
que equilibre, por um lado, penalizações pela especulação ou não cumprimento
da função social da propriedade (parcelamento compulsório, IPTU Progressivo e ZEIS)
e, por outro, incentivos, para os casos necessários (isenção parcial de IPTU e
subsídios) pode se revelar eficaz. No entanto, a principal problemática em Amparo
esbarra essencialmente na sua política de terras e esta a primeira questão que
deverá ser atacada: a viabilização de imóveis, seja por compra, seja através de
parcerias, para a promoção habitacional pública ou mista. Sem enfrentar esta
questão, qualquer programa habitacional não será bem sucedido.
Por fim, deve-se lembrar que a remoção da favela Vila das Pedras será
viabilizada com a construção de um novo empreendimento habitacional de 18
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unidades habitacionais, mais uma das ações da Prefeitura Municipal no campo da
habitação.
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1.3. MARCO JURÍDICO-INSTITUCIONAL
1.3.1. Legislação federal
1.3.1.1. Constituição Federal e Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01)
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 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
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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 ou Utilização Compulsórios, a 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 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. Assim, por exemplo, para o caso das Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS), é importante que estejam demarcadas no território municipal. Esta
demarcação pressupõe uma opção assumida pela municipalidade em determinar
alguns imóveis dirigidos exclusivamente para empreendimentos habitacionais novos
ou para a regularização dos assentamentos precários, em consonância à demanda
e o déficit habitacional devidamente mensurado. Assim também, o parcelamento e
edificação compulsórios, que força a utilização dos imóveis ociosos e sub-utilizados,
depende do estabelecimento de critérios de localização e de padrões tipológicos
de imóveis interessantes para serem empreendidos. A Concessão de Direito Real de
Uso, Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia e a Usucapião são
instrumentos jurídicos que podem estar associados ao instrumento da ZEIS,
contribuindo para o processo de regularização fundiária.
Como estratégia, inclusive de enfrentamento dos mecanismos do mercado
especulativo, tanto as ZEIS como o parcelamento e edificação compulsórios são
oportunos até como medida de acomodação do valor dos imóveis demarcados
para a

produção de habitação social, contando com fatores depreciativos e

mecanismos fiscais de contenção do aguardo para valorizações futuras. Neste
sentido, se os planos diretores não avançarem na aplicabilidade destes
instrumentos, o plano setorial de habitação deverá reforçar a sua regulamentação
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de forma a garantir que estes mecanismos tornem-se estratégicos para a
constituição

de

uma

reserva

fundiária

futura,

especialmente

para

os

empreendimentos habitacionais de interesse social.

1.3.1.2. Lei Federal de Parcelamento do Solo Urbano – 6766/79
A lei federal 6766/79 instituiu nacionalmente, em 1979, as regras gerais para
o parcelamento do solo urbano nos municípios brasileiros, estabelecendo, inclusive,
parâmetros

urbanísticos

mínimos

para

o

atendimento

pelos

municípios,

desconsiderando as diferenças regionais, não desprezíveis. Esta lei instituiu uma
modalidade importante de produção de moradia, crucial no momento em que foi
promulgada, mas já atrasada frente ao explosivo crescimento populacional nas
cidades que já havia iniciado a partir dos anos 1940. Na maioria das cidades
brasileiras e, principalmente naquelas pertencentes às regiões metropolitanas, a
onda urbanizadora passou bem antes que esta lei federal fosse promulgada. De
fato, o padrão periférico de crescimento, que associou a produção de lotes
irregulares

e

a

ocupação

indevida

de

áreas

ambientalmente

frágeis à

autoconstrução, produziu um efeito perverso configurado por grandes manchas
urbanas ilegais ao lado de ilhas de regularidade. Supõe-se que a lei 6766/79 foi
apresentada como uma resposta ao avanço do padrão irregular de ocupação
sintonizado com as características de renda e emprego que já determinavam a não
inclusão da maior parte da população brasileira do mercado formal de moradia ou
de programas governamentais de provimento de habitação social. Ainda assim, a
lei passou longe de promover qualquer aproximação com a realidade territorial e foi,
como outros instrumentos normativos instituídos, mais um fator favorável à produção
de irregularidades fundiárias.
Embora esta lei tenha estabelecido uma série de regras importantes, antes
negligenciadas pelo Decreto Lei 54/37, como os procedimentos para a aprovação
do parcelamento do solo no município, os procedimentos registrários e as garantias
para a execução de obras mínimas, discriminadas e exigidas na lei, ela estabeleceu
parâmetros e medidas que não garantiram maior racionalidade nos padrões
urbanísticos adotados e a inclusão territorial de uma parcela significativa da
população brasileira, principalmente nas grandes cidades. O que se viu, após a sua
promulgação e aplicação nos municípios brasileiros, foi a continuação do processo
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de irregularidades consubstanciado pelo aparecimento de novos parcelamentos
que, não raras vezes, esbarravam em algum aspecto estabelecido pela lei,
impedindo, portanto, que o seu processo de implantação seguisse o curso normal,
desencadeando uma série de novos processos de irregularidades posteriores. Devese ressaltar que em muitos municípios brasileiros a estrutura administrativa das
prefeituras, ora contribuiu para promover tais irregularidades, omitindo-se do
processo de licenciamento e fiscalização, ora foi vítima diante da falta de uma
estrutura capaz de conter os históricos processos de irregularidades. A morosidade e
a ausência, durante anos, do Poder Judiciário nestes processos de irregularidades
acentuaram esta problemática, questão que só recentemente tem sido contornada
com o envolvimento das promotorias de urbanismo e meio ambiente nas
ocorrências relacionadas ao parcelamento do solo.
Neste sentido é que muitas das regras estabelecidas pela lei 6766/79 têm
sido, já há algum tempo, questionadas pelos urbanistas e já é sob a ótica da
regularização fundiária – tema, aliás, que se tornou candente nos fóruns
relacionados à habitação nos últimos anos – que grande parte dos questionamentos
foi contextualizada. Ao elaborarem suas leis de parcelamento do solo específicas,
muitos municípios incorporaram as regras estabelecidas pela 6766/79 e as
aplicaram, muitas vezes desconsiderando as peculiaridades existentes. Um exemplo
disto é o parâmetro do lote mínimo estabelecido pela lei e reproduzido por boa
parte dos municípios. O inciso II do artigo 4º estabelece que os lotes devem ter área
mínima de 125 m², autorizando o estabelecimento de lotes menores quando
destinados à urbanização específica ou è edificação de conjuntos habitacionais de
interesse social. Poucos foram os municípios que estabeleceram 125 m² como
parâmetro mínimo para o tamanho de lote e raríssimos foram os que incluíram um
tamanho menor para os casos de interesse social. O custo do terreno, excessivo
principalmente nas regiões metropolitanas eleva a necessidade de promover
adensamentos compatíveis, associando custo do terreno à capacidade de
pagamento da população de menor renda. A vinculação do tamanho de lote a
determinados padrões de ocupação também determina esta compatibilidade,
tendo sido desconsiderada por vários municípios. O formato normativo que tem sido
encontrado nos últimos anos é a instituição de leis específicas de interesse social e
mais recentemente ainda, a instituição das zonas especiais de interesse social,
instrumento previsto no Estatuto da Cidade, incipientemente aplicado por alguns
municípios.
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Em 1999, a lei 6766 sofreu algumas alterações com a promulgação da lei
federal 9785/99. Aspectos pertinentes aos preceitos constitucionais, como a
vinculação de determinados parâmetros a índices dispostos no plano diretor foram
incorporados (como a vinculação entre o total de áreas públicas a serem
destinadas e a densidade prevista para o empreendimento). Assim também
aspectos referentes à regularização de parcelamentos foram complementados,
inclusive de caráter registrário. Do ponto de vista urbanístico, destacam-se o
parágrafo único do artigo 43 no tocante à exigência da destinação das áreas
públicas dispostas no artigo 4º, podendo, nos casso de regularização, ser
substituídas por pecúnia ou área equivalente, no dobro da diferença entre o total
exigido e o efetivamente destinado e o artigo 53-A que considerou de interesse
público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de
iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou ainda, entidades
autorizadas

por

lei,

em

especial

as

regularizações

de

parcelamento

e

assentamentos. Do ponto de vista registrário, destaca-se a inclusão do parágrafo 3º
do artigo 26, que atribuiu, nos parcelamentos populares, à Cessão de Posse com
Imissão Provisória na Posse o caráter de escritura pública, admitindo-o como
instrumento passível de realização de registro do parcelamento.
Desde 2000, está em discussão na Câmara dos Deputados, o PL 3.057,
conhecido como projeto de lei da responsabilidade territorial que, se aprovado,
substituirá a Lei 6766/79. Em discussão já há sete anos no Congresso Nacional, este
PL modificará com radicalidade muitos dos dispositivos vigentes pela legislação
atual, mas seu caráter polêmico tem dificultado a sua aprovação. Deve-se ressaltar
que as mudanças constitucionais e o impulso promovido pela promulgação da lei
10.257/01 colocaram em outro patamar a discussão sobre o parcelamento do solo
para fins urbanos e integram, com força, os dispositivos propostos por este PL,
principalmente no que se refere à concepção da gestão plena dos municípios,
para aqueles que tenham plano diretor e uma estrutura de gestão condizente com
as exigências licenciadoras e a inclusão de conceitos e capítulos referentes à
regularização fundiária, para a qual foram designadas três categorias: a
regularização fundiária sustentável, a regularização fundiária de interesse social e a
regularização fundiária de interesse específico. A este respeito, cabe destacar a
consolidação da questão até mesmo em normativas ambientais, como é o caso
da Resolução CONAMA 469/2006 que dispôs sobre os casos excepcionais, de
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, para a intervenção
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ou a supressão de vegetação em Áreas de Proteção Permanentes (APPs), em
resposta aos tradicionais problemas provocados pela aplicação das disposições do
Código Florestal (Lei Federal 4771/65) em APPs urbanas.
A assunção da realidade territorial nas disposições a serem aplicadas por
esta futura lei é um aspecto que merece ser observado, mas encontrará
dificuldades diante do caráter não aplicativo de muitos planos diretores e da
ausência de mecanismos locais que referendem ou implementem as disposições
de regularização fundiária, sem falar que, mais uma vez, a morosidade provocada
pela polêmica instaurada no seu processo de discussão, colocá-la-á novamente
com atraso frente a dinâmica urbanizadora que passa por um segundo momento
de explosão recente, esta provocada por uma onda expansiva das atividades do
mercado imobiliário.

1. 3. 1.3. Legislação federal de promoção habitacional
Outra gama de normativas diz respeito aos aspectos de promoção dos
programas habitacionais. Este campo teve significativas contribuições recentes,
principalmente com a promulgação da Lei Federal 11.124/2005 que instituiu o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social. Esta lei é decorrente da Política Nacional de
Habitação, publicada em novembro de 2004 pelo Ministério das Cidades, que
definiu uma série de princípios, objetivos gerais e diretrizes voltados para a
promoção da habitação de interesse social. A lei é estratégica ao compor o sistema
integrado das três esferas de governo, corroborando os princípios do pacto
federativo, explicitados logo no artigo 4º da lei: “compatibilidade e integração das
políticas habitacional federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como
das demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão
social.”
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social gerirá recursos do FAT
(Fundo de Amparo ao Trabalhador), o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço), o FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social) e outros fundos
ou programas que vierem a ser criados. Ressalte-se que o FGTS não foi incluído no rol
dos recursos do FNHIS, este composto por recursos do FAS (Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social), dotação do Orçamento Geral da União, recursos
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provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de
cooperação nacionais ou internacionais; receitas operacionais ou patrimoniais
realizadas com recursos do FNHIS, outros fundos, recursos ou programas que vierem
a ser a ser incorporados ao FNHIS. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma
descentralizada por intermédio dos Estados, Distrito Federal e municípios. Neste
aspecto, cabe ressaltar que a lei exige que cada um dos entes destas três esferas
constitua fundo com dotação orçamentária própria, destinado a implementar a
Política de Habitação de Interesse Social; constitua conselho que contemple a
participação de entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da
sociedade ligados á área de habitação; apresente plano habitacional de interesse
social, considerando especificidades do local e da demanda; firme Termo de
Adesão ao FNHIS, entre outras condições.
A lei reforça o papel dos conselhos estaduais e municipais. Os estados que
aderirem ao Sistema deverão atuar como articuladores das ações do setor
habitacional no âmbito do seu território, promovendo a integração dos planos
habitacionais dos municípios aos planos de desenvolvimento regional,coordenando
atuações integradas que exijam intervenções intermunicipais, em especial nas áreas
complementares à habitação, e dando apoio aos municípios para a implantação
dos seus programas habitacionais e das suas políticas de subsídios. O papel dos
conselhos municipais será o de fixar critérios para a priorização das linhas de ação,
alocação de recursos e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais.
Estes também promoverão ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos
programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de
atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas
fontes de origem, das áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos
benefícios

e

dos

financiamentos

concedidos,

de

modo

a

permitir

o

acompanhamento e fiscalização pela sociedade das ações do SNHIS. Além disso,
os conselhos deverão dar publicidade às regras e critérios para o acesso a moradias
no âmbito do SNHIS, em especial às condições de concessão de subsídios. A
Resolução 13/2007 definiu como principais ações para a distribuição de recursos do
FNHIS a provisão habitacional de interesse social, a melhoria das condições de
habitabilidade de assentamentos precários, além da elaboração de planos
habitacionais de interesse social e desenvolvimento e da qualificação da política
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habitacional e a prestação de serviços de assistência técnica para Habitação de
Interesse Social.
Fica claro que os conselhos municipais deverão aprofundar as discussões
sobre as regras locais de atendimento habitacional, tendo um papel proeminente
até mesmo na concepção destes critérios, questões que são parte integrantes dos
planos locais de habitação. Ao estabelecer que o acesso à moradia deve ser
assegurado aos beneficiários do SNHIS, de forma articulada entre as três esferas do
governo, priorizando as famílias de menor renda, a lei explicita que os benefícios
concedidos no âmbito do sistema poderão ser representados por subsídios
financeiros destinados a: complementar a capacidade de pagamento das famílias
beneficiárias; equalização de operações de crédito realizadas por instituições
financeiras autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizadas pelo Banco
Central do Brasil; isenção ou redução de impostos municipais, distritais, estaduais ou
federais incidentes sobre o empreendimento, no processo construtivo, condicionado
à prévia autorização legal; além de outros benefícios não caracterizados como
subsídios financeiros, destinados a cobrir o custo de construção ou aquisição de
moradias. Estas medidas indicam algumas regras que o município pode adotar, no
que se refere à política de subsídios, lembrando que a própria lei incluiu as diretrizes
pelas quais os benefícios serão concedidos: identificação dos beneficiários dos
programas realizados no âmbito do SNHIS no cadastro nacional, de modo a
controlar a concessão dos benefícios; valores de benefícios inversamente
proporcionais à capacidade de pagamento das famílias beneficiárias; utilização de
metodologia aprovada pelo órgão central do SNHIS para o estabelecimento dos
parâmetros relativos aos valores dos benefícios, à capacidade de pagamento das
famílias e aos valores máximos dos imóveis, que expressem as diferenças regionais;
concepção do subsídio como benefício pessoal e intransferível, concedido com a
finalidade de complementar a capacidade de pagamento do beneficiário para o
acesso à moradia, ajustando-a ao valor de venda do imóvel ou ao custo do serviço
de moradia, compreendido como retribuição de uso, aluguel, arrendamento ou
outra forma de pagamento pelo direito de acesso à habitação e impedimento de
concessão de benefícios a proprietários, promitentes compradores, arrendatários ou
cessionários de imóvel residencial. Cabe ressaltar no âmbito destas diretrizes, a
previsão de um cadastro nacional de beneficiários, de modo a controlar a
concessão de benefícios, assim como o estabelecimento de parâmetros quanto
aos valores de benefícios, capacidade de pagamento das famílias e os valores
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máximos dos imóveis, questões que estão sendo discutidas no Plano Nacional de
Habitação. Parte das regras e disposições relativas à aplicação dos recursos do
FNHIS programadas para o período 2008-2011 estão contidas nas resoluções e
instruções normativas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social.
Dois outros instrumentos normativos devem ser ainda destacados aqui. O
primeiro é a Lei 10.998/2004 que alterou o Programa de Subsídio à Habitação de
Interesse Social (PSH), antes tratada na Medida Provisória 2.212/2001. Nesta, estão
explicitadas as finalidades para as quais os subsídios são concedidos, quais sejam: a
complementação da capacidade financeira do proponente para pagamento do
preço do imóvel residencial, do valor necessário a assegurar o equilíbrio econômicofinanceiro das operações de financiamento realizadas pelas instituições financeiras
ou agentes financeiros do SFH, compreendendo as despesas de contratação, de
administração e cobrança e de custos de alocação, remuneração e perda de
capital e do valor necessário a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das
operações de parcelamento, realizadas pelas instituições financeiras ou agentes
financeiros do SFH, compreendendo as despesas de contratação e administração
do crédito e remuneração das instituições ou agentes.
O segundo é a Resolução 518/06, do Conselho Curador do FGTS, que
alterou e consolidou a Resolução 460/04 que tem como objetivo viabilizar o acesso
à moradia para famílias de baixa renda através de operações de financiamento
com subsídios / desconto, organizados de forma coletiva e em parceria com o
Poder Público ou Entidade Organizadora. Com o estabelecimento da Resolução
460/04, 50% da rentabilidade do Fundo foi disponibilizado para complementar a
capacidade de financiamento do beneficiário com renda limitada a R$ 1.875,00
nas regiões metropolitanas e municípios com mais de 100 mil habitantes e R$
1.125,00 nos demais municípios.

1.3. 2. Legislação estadual
1.3.2.1. Constituição do Estado de São Paulo de 1989
O Capítulo II da Constituição do Estado de São Paulo incluiu disposições
sobre o desenvolvimento urbano, do artigo 180 ao 183. No artigo 180 estão as
diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, no qual não aparecem
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disposições diretamente voltadas para a habitação. Cabe ressaltar, no entanto, a
aprovação da emenda constitucional 23, de 31 de janeiro de 2007, que alterou o
inciso VII do artigo, alteração que poderá contribuir sobremaneira para os processos
de regularização fundiária de favelas e outros tipos de assentamentos em áreas de
uso comum do povo. Com esta aprovação, a desafetação de áreas de uso
comum do povo tornou-se possível, nos casos de regularização de interesse social.
Assim é que a emenda especificou que as áreas definidas nos projetos de
loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim
e objetivos originais alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como
finalidade a regularização de loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais
estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse
social, destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada.
O Parágrafo 1º desta emenda especifica que as exceções serão admitidas desde
que a situação das áreas objeto da regularização esteja consolidada até dezembro
de 2004 e mediante a realização de compensação, podendo ser dispensada,
desde que se comprove a existência de áreas públicas suficientes no entorno do
assentamento.
A questão da regularização também aparece com força no artigo seguinte
ao dispor que os municípios estabelecerão, observadas as diretrizes fixadas para as
regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, critérios para a
regularização e urbanização de assentamentos e loteamentos irregulares. Outra
emenda constitucional (16, de 25/11/2002) acrescentou mais um parágrafo ao
artigo, vedando aos municípios, nas suas leis edilícias, a exigência de apresentação
de planta interna para edificações unifamiliares, uma iniciativa que procurou facilitar
os procedimentos burocráticos para a aprovação de projetos residenciais de
pequeno porte. Assim também as disposições relativas à produção de habitação
popular foram estabelecidas no artigo 182, incumbindo ao estado e municípios
promover programas de construção de moradias populares, de melhoria de
condições habitacionais e melhoria do saneamento básico.
Importa concluir destas disposições que, além da exigência constitucional
de se promover programas de produção de moradias populares, muitos
instrumentos jurídicos voltados à regularização fundiária foram incorporados, mas
devem, sobretudo, serem assumidos pelos municípios, aos quais caberá aplicar as
medidas aqui instituídas. A despeito dos mecanismos instituídos por esta lei estadual
que procuraram abrigar, de alguma forma, situações de irregularidade que
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demandam uma ação institucional, outros mecanismos de abrangência municipal
devem ser complementados, diretriz que a promulgação do plano diretor pode
auxiliar nos aspectos que regulamentam a questão da habitação e toda a sua
problemática.

1.3.2.2. Legislação estadual de promoção habitacional
Há um amplo conjunto de leis estaduais que estabelecem regras para a
promoção habitacional no estado de São Paulo e orientam a vinculação aos
programas executados pelo estado de São Paulo pela CDHU (Companhia de
Desenvolvimento habitacional e Urbano) para a produção e gestão de moradias.
De certa forma, o governo estadual paulista assumiu um rol até extenso de
mecanismos e programas, instituídos por lei e isto já representa um avanço, do
ponto de vista institucional. Desde 1989, o estado vem promulgando leis que
estabelecem o acréscimo de um ponto percentual à alíquota de 17% prevista na
Lei 6734/89 destinado à programas habitacionais. A última edição deste tipo de
legislação foi em 2007, com a promulgação da Lei 12.786/07, que prorrogou até 31
de dezembro de 2008 a elevação deste um ponto percentual, prevista
anteriormente na lei 11.601/2003. Curioso observar que ao estipularem prazos de
validade, estas leis têm que ser editadas anualmente, revelando que não se trata de
uma garantia plena. Cabe ressaltar ainda, que diferentemente dos primeiros anos,
quando havia regras claras quanto à aplicação de recursos em programas
habitacionais pela CDHU, estabelecidos, inclusive por decretos estaduais (como os
decretos 31.357/90 e 33.119/91), esta lei não vinculou a aplicação deste percentual
aos programas habitacionais, fazendo apenas uma referência à Lei 6.374/89.
Em 1990, foi promulgada a Lei 6.756/1990, que criou o Fundo de
Financiamento e Investimento para o Desenvolvimento Habitacional e Urbano, ao
qual competia investir em projetos de assentamento humano destinados à geração
de condições de vida adequadas à população de diferentes níveis de renda,
viabilizando o acesso à habitação e serviços urbanos. A Instituição de um Conselho
de Orientação, definição dos recursos que constituem o Fundo, além das regras
quanto à gestão patrimonial foram assuntos tratados por esta lei. Recentemente, a
Lei 12.801/2008 autorizou o Poder Executivo a adotar medidas visando à
participação do Estado no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social –
SNHIS, criando, além disso, o Conselho de Habitação (CEH), o Fundo Paulista de
Habitação de Interesse Social (FPHIS) e o Fundo Garantidor Habitacional (FGH). Esta
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lei não revogou a lei de 1990, o que suscita dúvidas em relação à sua vigência. O
fato é, porém, que a nova lei insere-se no marco jurídico federal, o que representa
um avanço do ponto de vista do arranjo institucional e da aplicação de medidas
para a construção do pacto federativo entre União, estados e municípios nas
políticas relacionadas à habitação.
São vários os destaques desta lei. Primeiro, determina que a participação do
estado no SNHIS será direcionado ao atendimento da população de baixo poder
aquisitivo, enquadrada na renda familiar de até 5 salários mínimos. O atendimento a
famílias com renda de até 10 salários mínimos será permitida, desde que não
ultrapasse 20% do total do orçamento da Secretaria de Habitação e da CDHU.
Segundo, a lei dirige a participação do estado no SNHIS mediante o
estabelecimento de planos estadual e municipais, devendo os programas e ações
serem incluídos nos Planos Plurianuais (PPAs), leis de diretrizes orçamentárias (LDOs) e
leis orçamentárias anuais (LOAs). Terceiro, a lei criou o Conselho com atribuições
específicas, inclusive de propor programas e ações para o desenvolvimento da
política estadual de habitação de interesse social, acompanhar a implantação de
programas e ações desta natureza, promover a cooperação entre as várias esferas
de governo, incentivar, estruturar e fortalecer os conselhos voltados à política
habitacional, ampliar os mecanismos de controle social sobre as políticas de
habitação, além de outras medidas de interesse para a promoção habitacional do
estado de São Paulo. Quarto, criou o Fundo Paulista de Habitação de Interesse
Social, explicitando os recursos que farão parte, dentre os quais recursos de
dotações orçamentárias anuais que lhe forem atribuídas, recursos do FNHIS, além de
outros. Interessante notar que, além da criação de um Conselho, a lei criou um
Conselho Gestor deste Fundo, com participação paritária entre membros do
executivo estadual e da sociedade civil, neste caso com poder deliberativo para as
diretrizes de aplicação do Fundo. Quinto, criou o Fundo Garantidor Habitacional,
cujos recursos serão utilizados para garantir risco de crédito e de perfomance,
equalizar taxas de juros, conceder aval e apoiar operações de securitização.
No tocante à aplicação do Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social,
algumas disposições tocam diretamente sobre decisões municipais e revelam,
assim como naquelas disposições traçadas pela União, a importância de um
planejamento municipal instituído e de um arranjo institucional minimamente
estruturado. Assim é que o artigo 14 manda que os recursos do FPHIS em áreas
urbanas submetam-se à política de desenvolvimento urbano expressa no plano
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diretor aprovado. O parágrafo único deste artigo orienta a prioridade de
atendimento aos municípios que disponham de fundos e conselhos de habitação,
desenvolvam planos municipais ou regionais de habitação de interesse social, bem
como adotem medidas e mecanismos que agilizem a aprovação e regularização
de empreendimentos habitacionais de interesse social. Neste caso, os chamados
agentes promotores também podem estar envolvidos, entendidos como fundações,
sindicatos,

associações

comunitárias,

cooperativas

habitacionais,

empresas

municipais de habitação ou quaisquer outras entidades públicas ou privadas que
desempenham atividades na área habitacional.
O rol de possibilidades na utilização destes recursos é bastante amplo e
abriga, de certa forma, o conjunto de programas variados instituídos pelo governo
do estado por lei ou decreto, ao longo das décadas de 1990 e 2000. A lei 9.142/95
dispôs sobre o financiamento e desenvolvimento de programas habitacionais sociais
destinados à população de baixa renda, incluindo a construção de moradias; a
produção de lotes urbanizados; a urbanização de favelas; a intervenção em
cortiços e em habitações coletivas de aluguel; a reforma e recuperação de
unidades habitacionais e a construção ou reforma de equipamentos comunitários
vinculados aos projetos habitacionais. Posteriormente, a Lei 9788/97 criou o
Programa Cooperativo para a Construção de casas Populares; o Decreto 43.132/98
instituiu o Programa de Atuação em Cortiços (PAC); a Lei 10.365/99 autorizou o
Estado a implantar o Programa de Locação Social (ainda que não vinculado à
formação de um parque público de locação); o Decreto 44.782/00 instituiu o
Programa de Lote Social Urbanizado (PROLURB); a Lei 11.330/02, que dispôs sobre a
ampliação da área de intervenção do Programa de Atuação em Cortiços (PAC); o
Decreto 48.982/04 criou o programa de Crédito para a Compra de Terra, visando a
construção de casas populares; a Lei 12.148/05 que instituiu a Política de Incentivo e
Apoio à Ação Comunitária em Condomínios e Conjuntos Habitacionais do Estado e
o Decreto 52.050/07 que instituiu o Programa de Regularização de Núcleos
Habitacionais (públicos ou privados) - Cidade Legal.
É neste contexto que a Lei 12.801/08 compreende um amplo conjunto de
ações que poderão ser financiados com os recursos do Fundo, quais sejam: a
aquisição, locação, arrendamento, construção, conclusão, ampliação, melhoria,
reforma de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais; a aquisição de
terrenos destinados à implantação de intervenções habitacionais; a produção e
financiamento
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empreendimentos habitacionais dotados de infraestrutura urbana básica e
equipamentos comunitários; a

regularização fundiária e urbanística de áreas

caracterizadas de interesse social; a urbanização ou reurbanização de áreas
degradadas

ou

assentamentos

informais;

a

produção

de

equipamentos

comunitários; o investimento em obras e serviços de saneamento básico,
infraestrutura

e

equipamentos

urbanos,

complementares

aos

atendimentos

habitacionais de interesse social; a aquisição de materiais para construção,
ampliação e reforma de moradias em processos de regularização; a recuperação
ou construção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou
periféricas, para fins habitacionais de interesse social; o repasse de recursos aos
agentes financeiros e promotores e aos fundos municipais e regionais, visando a sua
aplicação em programas e ações aprovadas pelo Conselho Gestor do FPHIS; a
concessão

de

subsídios,

observadas

as

normas

pertinentes

e

os

limites

orçamentários estabelecidos; a constituição de contrapartidas, para viabilizar a
completa realização dos programas implementados com recursos do FPHIS; o
ressarcimento dos custos operacionais do agente operador.
Diante deste montante de ações possíveis, caberá aos municípios
organizarem-se institucionalmente, segundo as regras estabelecidas pela lei para
que possam adquirir recursos necessários a realizá-las, questão que passa
efetivamente pelo estabelecimento de diretrizes a serem traçadas pelo plano de
habitação local e pela constituição de um arcabouço jurídico-institucional que seja
condizente com a estrutura instituída pelo Estado. Além disso, a participação de
Amparo nos recursos do governo estadual passará efetivamente, também, por um
esforço de gestão entre as partes para que os entraves políticos não predominem
sobre as decisões legais.

1.3.3. Legislação municipal
1.3.3.1. A Política habitacional no Plano Diretor (Lei Complementar
01/2006)
O Plano Diretor de Amparo incluiu já no capítulo I, os objetivos e diretrizes da
política territorial, mencionando alguns aspectos voltados especialmente à questão
habitacional. Os incisos XI, XIII, XIV, XV e XVI podem ser entendidos como parte
destes objetivos específicos: elevar a qualidade de vida da população através do
saneamento ambiental, da infraestrutura urbana e de áreas verdes; promover a
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inclusão social, reduzindo as desigualdades que atingem diferentes camadas da
população e regiões do Município; assegurar o cumprimento da função social da
propriedade, prevenindo distorções e abusos na utilização econômica da
propriedade, coibindo o uso especulativo de imóveis urbanos como reserva de
valor, que resulte na sua subutilização ou não utilização; estabelecer meios que
promovam o acesso à propriedade e à moradia para todos; democratizar o acesso
à terra e aos serviços de infraestrutura urbana e garantir a justa distribuição dos
benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, recuperando e
transferindo para a coletividade a valorização imobiliária decorrente da ação do
Poder Público. Para o município, a garantia das condições dignas de moradia é um
dos princípios da função social da propriedade, estabelecidos pelo artigo 4º.
Também no artigo 6º, o plano explicita que as diretrizes da política habitacional do
município, incluindo as bases para a implantação dos programas municipais de
habitação popular e de regularização fundiária são partes constituintes do plano.
Tratada no âmbito das políticas setoriais, para cada uma, o plano diretor
apresentou objetivos, diretrizes e instrumentos, incluídos, neste caso, no Título VI – da
política municipal de habitação. Quatro objetivos integram esta política: garantir o
acesso à Habitação de Interesse Social (HIS) em terra urbanizada, com condições
adequadas de infraestrutura urbana e sem fragilidades ambientais; garantir
alternativas de Habitação de Interesse Social, inclusive para o re-assentamento de
famílias moradoras de áreas impróprias ao uso habitacional e em situação de risco,
com recuperação do ambiente degradado; evitar novos parcelamentos e
ocupações irregulares ou clandestinas em todo o município e promover o acesso à
terra, por intermédio da aplicação de instrumentos urbanísticos. Nas diretrizes, a
integração

da

política

habitacional

com

as

outras

políticas

setoriais;

a

implementação de um programa municipal de regularização fundiária; a
articulação de recursos e convênios municipais, estaduais e federais; o estímulo às
ações conjuntas dos setores público e privado; as ações para a utilização
adequada das áreas vazias e subutilizadas; o estabelecimento de parcerias com
associações, instituições acadêmicas, produtores e fornecedores de insumos da
construção civil para a implementação de programas de HIS e o apoio ao
cooperativismo auto-gestionário foram os aspectos incluídos. No campo dos
instrumentos, o artigo 34 incluiu: o Conselho Municipal de Gestão Territorial e
Habitação; o Fundo Municipal de Habitação; a Conferência Municipal de
Habitação; as Audiências Públicas; o Programa de Habitação Popular; o Programa
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de Regularização Fundiária; Serviço de Assistência Técnica e Jurídica Gratuita e os
Instrumentos Urbanísticos.
Por fim, os artigos 76 e 77 instituem dois programas: o Programa de
Habitação Popular e o Programa de Regularização Fundiária. O primeiro é destinado
à provisão de áreas públicas do acervo patrimonial para o uso habitacional, à
definição de áreas próprias para o uso habitacional, afim de que se sujeitem á
aplicação do parcelamento e edificação compulsórios; à provisão às famílias
interessadas em obter moradia própria na obtenção de crédito, assistência técnica,
fornecimento de projeto e acompanhamento de obra; à revitalização de
edificações existentes para fins de Habitação de Interesse Social; à construção e
venda de habitações populares e à realização de consórcios imobiliários. O
segundo, destinado à caracterização dos assentamentos considerados irregulares e
clandestinos; ao estabelecimento de procedimentos para a regularização,
mediante instrumento jurídico adequado; à elaboração e implantação de projetos
de regularização; à previsão em todas as etapas de regularização da participação
dos moradores envolvidos nos processos.
Com este quadro da política setorial de habitação, é possível tecer alguns
comentários. No campo dos objetivos e diretrizes, a questão habitacional está bem
tratada, contendo as principais questões relacionadas com a problemática do
município. A provisão de novas unidades de interesse social e o acesso à terra
urbanizada são os dois grandes eixos de destaque apresentado pela lei. Note-se
que, entre os quatro objetivos estabelecidos, está o de evitar o aparecimento de
novos parcelamentos clandestinos ou irregulares, mas não o de promover a
regularização daqueles existentes, que aparece como diretriz. Claramente
identificada com uma política de re-orientação da produção que vinha sendo
praticada no município nos últimos anos, o plano busca, em essência, re-orientar a
produção habitacional, assumindo a necessidade de incluir medidas que
promovam a produção de moradia para aquela população de menor renda, hoje
inserida no comércio de lotes irregulares. Esta questão aparece com destaque nas
diretrizes do plano e não só está evidenciada nos caminhos que se adotarão para a
implementação da política habitacional, como enquadrada em um programa
específico, todo tratado no artigo 77 da lei. Cabe frisar, portanto que, segundo o
plano diretor, a política de regularização fundiária não está focalizada nos eixos
centrais da política habitacional, esta a ser efetivamente implementada com
instrumentos adequados, voltados para a inclusão territorial da população a partir de
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uma maior oferta de moradias e lotes urbanizados legais. Ainda assim, é preciso
destacar que entre as medidas previstas no Programa específico de regularização
fundiária, estão incluídas algumas que demandarão um conjunto de ações
importantes, como a instituição de instrumento jurídico específico e a montagem de
uma estrutura que promova a participação dos moradores envolvidos nos projetos
de regularização.
As disposições gerais sobre a temática da habitação orientam as questões
que deverão ser ainda aprofundadas junto com o CONGTHAB. Assim é que deverão
ser ainda definidos a faixa salarial da população a ser atendida pela habitação de
interesse social, os critérios de seleção de demandas, o atendimento à população
de outras faixas salariais, as prioridades de atendimento, etc., questões que o
desenho dos programas, especialmente, do Programa de Habitação Popular,
deverão tratar, mesmo considerando a vigência da Lei 3.288/07 que instituiu este
Programa e definiu algumas normas, inclusive da faixa salarial a ser atendida.
Igualmente, este aprofundamento deverá ocorrer em relação às medidas de
regularização, observando-se principalmente, os aspectos que demandam
regulamentação por lei. Outra lacuna candente é a ausência da explicitação das
ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social) como um instrumento fundamental da
política habitacional do município, ainda que o artigo 75 tenha incluído os
instrumentos urbanísticos como um dos instrumentos da política habitacional. Se o
instrumento

do

parcelamento

e

edificação

compulsórios está

claramente

identificado como uma estratégia para o acesso à terra urbanizada, as ZEIS não
foram explicitadas, no campo da política habitacional, como instrumento específico
para dirigir parte do mercado de imóveis à habitação de interesse social - mesmo
tratadas no Capítulo VI do Título II, as ZEIS não foram abordadas no âmbito das
estratégias, traçadas para a política habitacional, no Título VI. A ausência, além
disso, da demarcação territorial das ZEIS - com exceção apenas da ZEIS do NUP
Jaguari, estabelecida e demarcada pela Lei 3.321/07 - demandará à nova lei de
uso e ocupação do solo sua delimitação, que considere tanto a problemática
relacionada aos aspectos de regularização urbanística e fundiária, como em
relação ao déficit habitacional estimado para o município.

1.3.3.2. Regras do ordenamento territorial – plano diretor e leis
complementares de uso, ocupação e parcelamento do solo
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Um aspecto fundamental a ser considerado no campo da política
habitacional é a estrutura legal de aplicação das regras de uso, ocupação e
parcelamento do solo. Por um lado, porque tanto o poder público quanto a
iniciativa privada deverão seguir estas regras para produzir habitação adequada à
demanda populacional e, por outro, porque para que se atinjam os objetivos
traçados pelo plano diretor, da provisão de novas unidades habitacionais de
interesse social e acesso à terra urbanizada para a demanda populacional do
município, tais regras deverão ser condizentes com a

sua realidade sócio-

econômica. Ainda que o plano diretor, lei complementar 1/06, tenha efetivamente
estabelecido novas orientações para estas regras e tenha incluído o conjunto de
instrumentos tratados no Estatuto da Cidade, o município encontra-se em um
período de transição, determinado principalmente pela impossibilidade de utilizá-las,
uma vez que as disposições estabelecidas pelo plano diretor não são autoaplicativas, vigendo ainda, portanto, as normas estabelecidas nas leis de uso e
ocupação do solo (Leis 1.074/1981 e Lei 3.115/05) e de parcelamento do solo (Lei
3.140/05).
É neste sentido que o capítulo referente às diretrizes de uso, ocupação e
parcelamento do solo e edificações reforça que estas devem estar de acordo com
o plano diretor, explicitando, com isso, a necessidade de regulamentar estes
instrumentos. Entre os objetivos do uso e ocupação do solo estão o de ordenar a
ocupação do território com vistas a sua sustentabilidade; contribuir para a
preservação e recuperação do patrimônio natural e cultural; combater a
especulação imobiliária e promover o equilíbrio entre os vários usos urbanos
(moradia, indústria, comércio e serviços). Ressalte-se a proeminência dos aspectos
ambientais incorporados nestes objetivos. Deve-se lembrar, no entanto, que a
promoção de adensamentos no interior do perímetro urbano pode contribuir com
estes objetivos para que não ocorram novos parcelamentos fora do perímetro
urbano, como uma forma de pressão para que a cidade se expanda. Em
consonância a isso, observa-se a intenção em propor a revisão da lei de
parcelamento do solo urbano de forma a ordenar a urbanização em seus diversos
usos para ocupação dos vazios urbanos, evitando a ociosidade da infraestrutura
instalada e preservando o meio rural, democratizar o acesso à terra urbanizada,
combater a especulação imobiliária e qualificar o espaço urbano indicando graus
de adensamento populacional e áreas para equipamentos públicos e de
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convivência, além de definir um traçado de vias principais que comporão as
diretrizes para os novos parcelamentos.
Ainda neste contexto das diretrizes de uso e ocupação do solo, deve-se
destacar a criação de mais um instrumento de planejamento: a Planta Básica de
Ocupação das Macrozonas Urbanas e Núcleos Pré-Existentes. Esta Planta incorporará
os projetos de qualificação urbana, indicando a localização de equipamentos de
saúde, educação, esporte e lazer e, em especial, centro de reabilitação.
Conceitualmente, esta Planta resgata o sentido da Unidade de Vizinhança, além de
trazer novamente para o corpo do plano diretor, a idéia do desenho urbano como
uma ferramenta estruturadora do desenvolvimento urbano.
O Plano Diretor manteve o perímetro urbano estabelecido pela Lei de Uso e
Ocupação do Solo de 1981. Significa dizer com isso, que não se pretendeu definir
novas áreas de expansão urbana, mantendo-se a área rural do município
exclusivamente voltada para o uso agrícola e para a proteção ambiental. Ao
estabelecer que somente o parcelamento para fins agrícolas e usos permissíveis
especificados, conforme Estatuto da Terra e previamente aprovado pelo INCRA
serão permitidos na Zona Rural, a Lei 3.140/2005 corrobora a contenção da
urbanização para além do perímetro urbano por modalidades de parcelamento do
solo. A ausência, além disso, de disposições mais aprofundadas sobre a Macrozona
Urbana explica a ênfase e urgência assumida pelo município, no âmbito do plano
diretor, em regular com mais consistência a sua área rural, especificando e
caracterizando cada um dos três tipos de macrozonas rurais instituídos: Macrozonas
Rurais de Proteção aos Mananciais, Macrozonas Rurais de Proteção Ambiental e
Macrozona Rural de Atividade Convencional. Deve-se mencionar ainda o
estabelecimento dos chamados Núcleos Rurais, que são pequenas concentrações
populacionais rurais contendo pelo menos um equipamento de apoio à
comunidade local e dos Núcleos Urbanos Pré-Existentes que são regiões compostas
por ocupações de características urbanas localizadas em área rural. Nestes, mesmo
assumidos como urbanos pelo plano diretor, foram proibidos os desmembramentos
e re-parcelamentos dos lotes existentes. Pelo artigo 29 da lei, nestes Núcleos, o
parcelamento de glebas só será permitido nos casos em que houver benefício para
a comunidade residente e garantidos os objetivos gerais do Plano Diretor.
Considerando, portanto, que apenas o interior do perímetro urbano poderá
ser objeto de novos parcelamentos do solo para fins urbanos, a problemática
relacionada às normas estabelecidas por lei emergem principalmente a partir da

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

81

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

leitura dos quadros anexos à lei 1.074/1981 (lei de Uso e Ocupação do Solo),
posteriormente modificada em partes pela Lei 3.115/05. Sem entrar no mérito dos
parâmetros de ocupação estabelecidos, até relativamente permissíveis, como
evidencia a alta taxa de ocupação do lote de 80%, cabe destacar as regras
estabelecidas para os lotes mínimos e o significado territorial destas regras. As
tipologias habitacionais permitidas, classificadas pela Lei 1.074/81 são: R1
(residencial uni-habitacional com apenas uma unidade domiciliar por lote), R2
(residencial uni-habitacional com duas unidades domiciliares por lote – geminada),
R3 (residencial uni-habitacional, de três a seis unidades domiciliares por lote - em
série) e R4 (residencial pluri-habitacional, com duas ou mais unidades por lote).
Apenas a Zona Central Especial (ZCE) e Zona de Atividades Centrais (ZAC) permitem
o lote de 125 m² para R1. Estas zonas estão restritas ao núcleo central de Amparo e
algumas quadras no entorno deste núcleo. A Zona Residencial Comum (ZRC)
permite lotes de 250 m² para R1, R2 e R3, possibilitando arranjos de densidades
interessantes para faixas salariais menores. Resta saber se estes arranjos com a
tipologia R3 foram empreendidos em Amparo. Esta zona compreende áreas na
região sul e parte da porção noroeste do perímetro urbano que, em tese, não
abrigariam adensamentos significativos, dadas as porções de declividades
acentuadas. A Zona Residencial Mista (ZRM) é outra zona que permite arranjos de
densidade interessantes, ainda que em menor grau. Tanto na ZRC (Zona Residencial
Comum) como na Zona Residencial Mista (ZRC), o lote de 125 m² é permitido
através de desmembramentos para a implantação de categorias do tipo R2 (casas
geminadas).

Foram

delimitadas

porções

significativas

desta

última

zona,

principalmente a oeste do perímetro urbano. Posteriormente, as zonas Residencial
Especial e de Interesse Turístico, esta última em parcelas significativas do perímetro
urbano, instituíram parâmetros de baixíssima densidade, principalmente no segundo
caso, cujo lote mínimo para R1 é de 720 m².
Contraditoriamente, a Lei 3.140/2005 que dispõe sobre o parcelamento do
solo, instituiu outros parâmetros para o lote mínimo, contradizendo o estabelecido na
lei de uso e ocupação do solo para algumas zonas. O parágrafo 1º do artigo 6º
determina que em nenhuma hipótese os lotes resultantes de parcelamento do solo
no município poderão ter dimensões e áreas inferiores a 143 m² (quando em meio
de quadra) e 170 m² (quando em esquina). Parece claro que a intenção neste caso
foi exatamente coibir desdobros em lotes de 250 m², situação que certamente vem
ocorrendo de forma irregular e, ao mesmo tempo, abaixar a densidade em novos
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loteamentos que venham a surgir, o que reforça a preocupação inicial em relação
às densidades populacionais compatíveis com a realidade sócio econômica desta
população. Tal regra, no entanto, só vale para os novos loteamentos, já que uma
outra lei municipal autorizou os desdobros para dimensões de até 125 m² em
loteamentos existentes até a data de promulgação da lei 3.140/05. cabe destacar
também que a própria lei de zoneamento 3.115/2005 autorizou também estes tipos
de desdobros para alguns tipos de usos comerciais, possibilitando a instalação de
usos mistos.
Deve-se chamar a atenção ainda para o fato de que apenas em pequenos
trechos (na ZAC) que forma uma espécie de cinturão no entorno da ZCE, é possível
construir edifícios mais altos, de no máximo 14 pavimentos. Esta regra parece ter
efetivamente desenhado a ocupação territorial da área central permitindo-se
visualizar verticalizações pontuais neste entorno do centro histórico. Neste assunto da
verticalização, deve-se notar também que a Lei 1.231/84, que se aplica à Zona
Central Especial (ZCE), estabeleceu que a altura dos edifícios superiores a 10 metros
não ultrapassará, em seu máximo, a linha imaginária que, saindo do alinhamento
dos lotes fronteiriços, formam um ângulo de 60º com a horizontal representada pelo
logradouro. A questão da preservação da paisagem apresenta-se, então, como um
critério adotado por esta lei de 1984, questão que não recebeu a mesma atenção
na ZAC, que ao se configurar como um anel que circunda o núcleo histórico, pode
descaracterizar as visuais vislumbradas a partir de determinados pontos do núcleo
central para as aberturas da paisagem rural do município.
A análise que pode ser feita a partir desta configuração é que, muito embora
a tipologia R3 seja de interesse para promover uma democratização do acesso à
terra, possibilitando arranjos de densidade compatível com famílias de menor faixa
de renda, por permitir a construção de pequenos condomínios de no máximo seis
unidades residenciais (no caso da ZRC, por exemplo, permite-se construir até 6
unidades habitacionais em lote mínimo de 250 m²), ela não foi muito utilizada pelos
empreendedores do município. A figura do loteamento e, mais expressivamente, do
loteamento popular, configurado por lotes unifamiliares produzidos para a
edificação de um domicílio por lote parece ter sido o padrão de empreendimento
mais utilizado. Este não seria um problema aparente se o lote de 125 m² fosse
permitido para mais zonas, além da ZCE e ZAC. O lote mínimo de 250 m² naquelas
zonas que, aparentemente ainda têm algum potencial de expansão, como a ZRC e
ZRM, desenhou o padrão de alguns dos loteamentos implantados nestas áreas, que
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sofre com as irregularidades provocadas pelo desdobro irregular de lotes, uma vez
que não são projetados segundo este enquadramento.
À semelhança do que ocorre com a categoria R3, pode-se aferir sobre a
aplicação do artigo 19 da lei 1.074/81, com redação alterada pela Lei 3.115/05,
que estabeleceu que a Prefeitura poderá aprovar projetos de parcelamento
destinados à construção de núcleos habitacionais de casas populares do tipo R1 e
R3 de interesse social, executados por órgãos públicos da administração direta ou
indireta, companhias habitacionais, consórcios, entidades ou empresas privadas,
com o mínimo de 6 e máximo de 15 residências, atendendo-se como requisitos o
lote mínimo de 125 m² e frente de 5 metros, ruas secundárias de 9 metros de largura
e plantas de construção de embriões de 30 m². Pode-se questionar se, à exceção
das entidades públicas interessadas em promover programas habitacionais de
interesse social, empreendedores privados se interessariam em promover algum
empreendimento deste tipo, cuja limitação em 15 unidades habitacionais não
compensa o montante que tal tipologia despenderia. Mesmo para o Poder Público
ou outra entidade, cabe refletir se o custo / benefício deste tipo de empreendimento
é compensatório. Ainda que poderia, em tese, (já que não apresentou nenhuma
restrição) ser construído em qualquer zona do município, pergunta-se se algum
empreendedor se utilizou deste dispositivo para edificar empreendimentos desta
natureza.
Ainda em relação à tipologia R3, pode-se afirmar que, se não fossem alguns
parâmetros

presentes

na

lei,

abarcaria

algumas

tipologias

habitacionais

configuradas como vilas existentes, principalmente na área central. A lei obriga a
construção de garagem para no mínimo 100% das unidades domiciliares, restrição
que não abarca a situação presente. Pergunta-se, portanto, se estas vilas, de
variados desenhos e configurações, são regulares ou deverão ser enquadradas em
algum tipo legislação adequada que possibilitará, inclusive, a criação de novas vilas
ou tipologias semelhantes, inclusive na área central. Esta solução insere-se nas
preocupações presentes do Plano Diretor ao incluir como pressuposto a reorientação da produção habitacional, estimulando que novos empreendimentos
possam incluir parte da população de menor faixa de renda salarial. Assim é que o
estabelecimento das ZEIS II, instituídas no artigo 31, confirma uma alternativa possível
neste sentido: imóveis não edificados, onde haja interesse público em elaborar
programas habitacionais de interesse social (HIS), incluindo comércio e serviços de
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caráter local e equipamentos de recreação e lazer ou imóveis passíveis de
implantação de parcelamentos de interesse social.
Outro ponto de destaque a ser analisado refere-se ao modelo de
parcelamento do solo proposto para a zona Residencial Especial e as extensas
zonas de Interesse Turístico. Com situação topográfica aparentemente mais
adequada (ainda que não isenta de altas declividades) para receber densidades
maiores do que a Zona Residencial Comum, estas zonas foram desenhadas, por lei,
para loteamentos de baixa densidade. Ao contrário do que ocorreu com a Zona
Residencial Mista, onde a maior parte dos loteamentos existentes foi implantada e
cujo lote mínimo permitido é de 250 m², estas zonas não receberam grande
número de parcelamentos do solo. Para além desta configuração do zoneamento,
inclusive, mais expressivo é o número de loteamentos que surgiram para além do
perímetro urbano, próximos da divisa deste perímetro, realçando a pressão de
alguns empreendedores em realizar loteamentos ou como forma de dirigir algum
uso mais rentável para essas propriedades, considerando a possibilidade de
estender redes de infraestrutura pela proximidade com a área urbana.
De fato, parece haver casos concretos de novos parcelamentos que não
obedeceram à legislação ambiental e de parcelamento do solo. Deve-se buscar
respostas mais concretas, tanto pelo lado dos empreendedores, como do Poder
Público, das razões pelas quais isto ocorreu. É certo, porém, que a força
especulativa de proprietários do interior do perímetro urbano tem impedido que um
desenvolvimento urbano mais expressivo ocorra nesta área, no conjunto não
desprezível de imóveis não utilizados, não edificados e terrenos não utilizados que,
supostamente, são oferecidos com preços sobrevalorizados, inviabilizando a
incorporação de novos empreendimentos pelos agentes imobiliários locais,
principalmente para as camadas menos favorecidas que tem avolumado a
demanda por habitação de interesse social nos últimos anos.
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Mapa 4 – Macrozoneamento
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1. 3.3.3. Instrumentos urbanísticos propostos no Plano Diretor
Assim como ocorreu em grande parte dos municípios brasileiros que
elaboraram seus planos diretores após a promulgação do Estatuto da Cidade,
Amparo incluiu um conjunto de instrumentos urbanísticos em seu plano diretor, todos
tratados no Título VIII, do Sistema de Planejamento e Gestão Territorial. Os
instrumentos incluídos são: parcelamento, edificação e utilização compulsória; IPTU
progressivo no tempo e desapropriação; transferência de potencial construtivo;
direito de preferência para aquisição de imóvel; outorga onerosa do direito de
construir; operações urbanas consorciadas; estudo de impacto de vizinhança;
doação e concessão de bem imóvel público e direito de superfície. Um importante
instrumento, também incluído no Capítulo VI do Título II, é o zoneamento especial de
interesse social (ZEIS). Definidas em duas categorias: ZEIS I: imóveis públicos ou
particulares ocupados por assentamentos de população de baixa renda para os
quais a urbanização e a regularização fundiária ocorrerá com regulamentação
especial, que levará em conta as necessidades sociais e de habitabilidade e ZEIS II:
imóveis não edificados, onde haja interesse público em elaborar programas
habitacionais de interesse social (HIS), incluindo comércio e serviços de caráter local
e equipamentos de recreação e lazer ou imóveis passíveis de implantação de
parcelamentos de interesse social. A aplicação, no entanto, deste instrumento
dependerá da delimitação destas zonas e sua instituição como zoneamento,
especificando, inclusive, os vários parâmetros de uso e ocupação do solo que serão
estabelecidos.
À semelhança das ZEIS, os demais instrumentos propostos no plano diretor
carecem

de

regulamentação

posterior,

observando-se

claramente

a

impossibilidade de serem aplicados e considerando, principalmente que novas
regras de uso e ocupação do solo poderão orientar as formas de aplicação destes
instrumentos. Caberia, no entanto, fazer algumas reflexões, tanto em relação aos
instrumentos que têm viabilidade de serem aplicados em Amparo, como também
em relação às condições de sua aplicação. Se alguns deles encontram uma série
de limitações, como por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, que
pode não encontrar tanto sucesso na sua aplicação, dada a fraca produção
imobiliária e baixa procura, nos últimos anos, de empreendimentos de porte maior,
outros mereceriam aplicação imediata, considerando o tempo que levam para
surtir algum efeito. É o caso do parcelamento e edificação compulsórios e o IPTU
Progressivo que, combinados com o instrumento das ZEIS, poderiam forçar alguns
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proprietários a ocuparem ou alienarem para interessados em empreender, seus
inúmeros imóveis vagos no interior do perímetro urbano. Mas é preciso observar
também que esta aplicação não surtiria ainda efeito, se mudanças no uso e
ocupação do solo não fossem antes efetivadas, já que é necessário adequar a
legislação às potencialidades imobiliárias presentes hoje no município.
Da mesma forma, outros instrumentos complexos como a operação urbana
consorciada e a transferência de potencial construtivo são passíveis de análise,
antes de serem efetivamente aplicados. O que se pode dizer em relação a isso,
inclusive é que, à medida que as novas regras de uso, ocupação e parcelamento
do solo forem sendo trabalhadas e estabelecidas, é possível antever quais são os
instrumentos mais interessantes de serem aplicados. De antemão, e observando a
situação da ocupação real em que se encontra Amparo, parece claro que os
instrumentos prioritários e de maior alcance na problemática da moradia, sejam as
ZEIS, Parcelamento e Edificação Compulsórios, IPTU Progressivo e, eventualmente, o
Direito de Preferência e Direito de Superfície se, de fato, estes instrumentos
possibilitarem um controle mais rigoroso sobre o preço dos imóveis comercializados
entre terceiros.

1.3.3.4. Propostas dos projetos de lei de uso, ocupação e de
parcelamento do solo
A proposta contida no projeto de lei de uso e ocupação do solo responde às
problemáticas apontadas acima. Alguns objetivos integram-se às preocupações
trazidas pelo Plano Diretor e re-orientam a prática urbanizadora característica dos
últimos anos. Destacam-se os objetivos: assegurar a reserva de espaços ao
ordenamento e desenvolvimento das diferentes atividades urbanas, especialmente
moradia; disciplinar a ocupação do território das Áreas Urbanas respeitando as
densidades máximas possíveis para cada área, de modo a equilibrar a demanda e
a capacidade da infraestrutura e equipamentos públicos existentes e previstos; inibir
a ocupação intensiva de áreas em condições geográficas ou geológicas adversas
à urbanização e compatibilizar distâncias entre locais de moradia e de trabalho.
Do ponto de vista da organização territorial, verifica-se uma total
consonância com a contenção dos processos de expansão urbana que ocorreram
nos últimos anos em Amparo, verificados na implantação de loteamentos nos limites
exteriores do perímetro urbano. A principal estratégia, neste caso, foi adotar uma
configuração de “setores”, exatamente identificados com as possibilidades de
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adensamento ocupacional no município. A concepção adotada foi a de dirigir a
atenção aos inúmeros imóveis ainda não utilizados no interior do perímetro urbano,
re-equilibrando as densidades naquelas regiões dotadas de infraestrutura compatível
e inibindo a ocupação naquelas onde há menor concentração de equipamentos
urbanos e maior fragilidade ambiental. Para isso foram criados três setores: setores
urbanizados, setores de urbanização preferencial e setores de ocupação restrita.
Esta estratégia certamente se coadunará com as propostas a serem trabalhadas no
âmbito do plano de habitação e, portanto, poderão ser pauta das discussões a
serem travadas na sua construção com a sociedade civil. Como ainda alguns
parâmetros não foram apresentados nesta minuta, não é possível saber como se
idealizam estes adensamentos. Por ora, é possível antever esta idealização através
da minuta de projeto de lei de parcelamento do solo que manteve os parâmetros
de lote mínimo da lei de parcelamento do solo vigente: 143 m² para lotes de meio
de quadra e 170 m² para lotes de esquina. A diferença, neste caso, é que se
excepcionou estes tamanhos mínimos para os casos de ZEIS II. Por ora, deve-se
chamar a atenção para esta concepção, observando que parte da problemática
de irregularidades que se verifica em Amparo decorre exatamente dos desdobros
irregulares de lotes.
Deve-se atentar para o fato de que, mesmo nestes projetos, não foram
incluídas as regras necessárias à aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos no
Plano Diretor. Cabe ressaltar, inclusive, que, do ponto de vista do zoneamento, é na
legislação de uso e ocupação do solo que as ZEIS devem estar delimitadas, de
forma a implementar as estratégias instituídas pelo Plano Diretor.

1.3.3.5. Legislação de promoção habitacional
Após a promulgação do Plano Diretor, houve alguns avanços importantes
que se refletem diretamente sobre o tema da habitação. Considerando que muitos
dos instrumentos legais federais e estaduais, como foram apontados acima, exigem
a criação de um Conselho específico para a temática da habitação e, em alguns
casos, de um Fundo Municipal de Habitação, foi indispensável a instituição urgente
destes instrumentos, tão logo o plano diretor foi aprovado em 2006. A lei 3.278/07
criou o Conselho de Gestão Territorial e Habitação (CONGTHAB), definindo as suas
atribuições e estabelecendo sua composição e funcionamento e também criou o
Fundo Municipal de Habitação, estabelecendo-se suas competências, composição
de recursos e aplicações. Deve-se ressaltar a garantia apresentada pela lei de que
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as diretrizes e critérios para a priorização de linhas de ação, alocação de recursos
do FMH e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais observarão a
política e o plano municipal de habitação, além das normas emanadas do
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, de que trata
a Lei Federal no 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMH vier a
receber recursos federais. Fica claro, com isso, que toda a regulamentação do
Fundo aguardará definições apresentadas pelo Plano Municipal de Habitação,
principalmente em relação aos programas, linhas de ação e prioridades de
atendimento a serem instituídos.
No que se refere à criação de programas, cabe destacar ainda a criação,
através

da

Lei

3.288/07, do

Programa

de

Apoio

à

Habitação

Popular,

estabelecendo-se uma série de incentivos para que a população com renda inferior
a 5 salários mínimos possa construir sua própria residência, de no máximo 70 m².
Mais, à frente, este programa será melhor analisado, considerando a capacidade
institucional da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento
Urbano.

1.4. Estrutura fundiária e imóveis potenciais para habitação de interesse
social
Para que se possa estruturar uma política de habitação eficiente, é
necessário não apenas a caracterização da problemática habitacional, mas
também é importante que o plano aponte alternativas concretas para solucionar
tais problemas. Estas soluções dependerão de dois fatores fundamentais: a
disponibilidade de terra urbanizada para a implantação de empreendimentos de
interesse social e a existência de recursos para habitação (edificação e
urbanização).
A análise da estrutura fundiária de Amparo: as reservas de áreas dominiais do
poder público livres, a reserva de imóveis livres ociosos, não utilizados e sub-utilizados
privados e a verificação, ainda que preliminar, nos demonstra as condições de
utilização destes imóveis para programas habitacionais. A viabilidade técnicofinanceira destes imóveis e sua inserção urbanística deverão ser previamente
avaliadas para se propor indicações de tipologias variadas de empreendimentos,
como forma de atendimento à demanda e, mais especificamente, para a redução
do déficit habitacional de Amparo.
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Sendo assim, serão apresentados alguns dados sobre a existência de terras
públicas e privadas que possam ser objeto deste Plano de Habitação. Será
apresentada também a relação de imóveis em débito fiscal com a Prefeitura.
Nestes casos, uma das soluções é utilizar o instrumento da dação em pagamento
para a obtenção dos terrenos. Observa-se também em Amparo a existência de 31
imóveis que solicitaram isenção de IPTU, sob a alegação de possuírem atividades
agrícolas. Para esta análise foram sistematizados:

 dados sobre imóveis vazios;
 dados sobre imóveis inscritos na dívida ativa;
 mapa com os polígonos dos terrenos vazios e glebas vazias;
 informações

cadastrais

dos

mesmos,

levantando-se

proprietários, situação tributária, infraestrutura, situação fundiária
(se remanescente de loteamento ou gleba), ano e estado da
construção (se imóvel edificado), etc.
Quanto aos imóveis vazios, foi trabalhado apenas o mapa com os polígonos,
pois o cadastro imobiliário em Amparo ainda não está georreferenciado. Este mapa,
produzido durante a elaboração do Plano Diretor, classifica os lotes vazios em três
categorias: imóveis pertencentes a empreendedor, investidor ou pessoas comuns.

1.4.1. Imóveis públicos vagos
Com relação às áreas públicas dominiais existentes, as informações são de
2005. Neste ano, a Prefeitura municipal realizou um levantamento das áreas
públicas existentes no município, através do Setor de Patrimônio (SMA), verificando
suas dimensões e sua situação quanto à ocupação atual, classificando-as em
utilizáveis e inutilizáveis. Em documento produzido por este estudo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, concluiu-se que a Prefeitura de Amparo possuía

1.121.935,70m² de áreas públicas dominiais, distribuídas em 98 terrenos.
Entretanto os dados pormenorizados de cada área apontam apenas
246.605,68m² de área a ser considerada potencial para a implantação de
empreendimentos habitacionais de interesse social, como é possível conferir em
tabela a seguir. Vale destacar também que, neste período, a Prefeitura também
instaurou processos administrativos para cada um dos casos onde houve a doação
de imóveis em favor de terceiros, os quais não tiveram cumpridas as condições
descritas na lei, ensejando a reversão da posse dos mesmos para a Prefeitura.
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Tabela 17- Áreas Públicas potenciais para habitação de interesse social
denominação

Endereço

área

Situação

Ocupação atual

0008/0340

Av Francisco Prestes Maia, s/n

3.304,14m2

Inutilizável,

Concessão

margem de rio

direito real de uso

(APP)

– “Borracharia São

de

Sebastião”
0008/0440

Av Francisco Prestes Maia, s/n

2.030,00m

2

Inutilizável,

vazia

margem de rio
(APP)
0007/0380

Rua Francisco Silveira Franco,

150m

2

Utilizável

vazio

145m

2

Inutilizável,

Vazio

esquina com a Av. Francisco
0

Prestes Maia, n 674
0286/0003

Rua Ana Cintra, s/n

margem de rio
(APP)
0008/0340

Rua Projetada

610,23 m

2

Inutilizável,
margem de rio
(APP)

0284/0021

2

Rua do Triunfo, s/n

825,00m

Inutilizável,

Estacionamento

margem de rio

da Guarda Civil

(APP)
0293/0958

Av. Carlos Burgos, s/n Centro

5.990,00m

0275/0131

Rua José de Camargo

500,00m²

2

Bichinho, s/n, Centro

Utilizável

vazio

Utilizável, porém

Lanchonete “Gula

ocupada

Lanches”

0198/0354

Avenida de Contorno

19.300,50m²

Utilizável

vazio

0197/1400

Av Dr. Carlos Burgos, 2600,

8.858,10m²

Utilizável (vazio)

Esporadicamente

Centro

utilizada

para

Circo
3002/0600

Av Anésio, Guidi, s/n, Distrito

9.679,11m

2

Inutilizável

Três Pontes
0067/0267

Campo

de

futebol

Rua José Feliciano de C.

61,45m²

Utilizável

Vazio

50.540,75m²

Inutilizável

Concedida

Júnior
0135/1509

Prolongamento da Rua Dr.

a

Francisco Moraes, Bairro do

Escola de Samba

córrego Vermelho

dos

Peraltas

(vazia)
0078/0215

Rua Agnelo Bastos, s/n, Jd.

466,00m²

Utilizável

Vazio

2.300,00m²

Inutilizável

Pista de skate e

Santa Julia
0028/0541

Rua José Fontana s/n, Centro
Gleba B

quadra
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poliesportiva
0255/0131

Rua José Batoni, s/n, Jardim

0255/0132

São José

0224/1291

Avenida Europa, s/n, Jd.

399,00m²

Inutilizável

alargamento

de

rua
3.767,00m²

Utilizável

Vazio

347,00m²

Utilizável

Vazio

300m²

Utilizável

Concedido

ao

Templo

de

Camanducaia
0158/0198

Rua Francisco Luiz da Silva,
s/n, Jardim São Sebastião

0143/0060

Rua Francisco Luiz da Silva,
s/n, Jardim São Sebastião

Umbanda
Caicique

Pena

Branca (Vazio)
0260/0050

Avenida Dr. Carlos Augusto

115,84m²

Inutilizável

do Amaral Sobrinho, lote 2,

alargamento

de

rua

Jardim São José
0407/0001

Av. Carlos Burgos, s/n

2.157,50m²

Utilizável

Vazio

0503/0243

Avenida Augusto Barassa, s/n,

1.856,00m²

Utilizável

Quadra

Jardim Silvestre

585,00m²

Rua Feliciano de Camargo

12.317,00m²

0472/0078

Poliesportiva
Inutilizável

Jr, gleba B, Chácara São

Fonte

“São

Benedito”

Francisco
1005/0700

Estrada Municipal AMP 247,

109.673,56m²

Inutilizável

Bairro Modelo
0723/0106

Futuro

Distrito

Industrial

R. José Virson dos Santos,

600,00m²

Utilizável

quadra E, lote 4, Loteamento

Não

implantado

(vazio)

Vila Rica
1077/0100

R. Rafael R. Rossi, Bairro da

16.636,40m²

Utilizável

vazio

2.226,80m²

checar

checar

34.150,00m²

checar

Antigo reservatório

Bocaina
2011/0492

R. Alfredo Leopoldino de
Campos, s/n Distrito de
Arcadas

1076/1600

R. 4, Rodovia SP 360, Morro
das Pedras

de

água

frente

em
ao

loteamento
Fazenda Tamburi
1075/0200

Parque Adalgiso Batoni

150,40m²

Inutilizável

Local das antenas
de radiodifusão

1075/0200

Parque Adalgiso Batoni

2.882,33m²

Inutilizável

Local das antenas
de radiodifusão

0725/0050

Rodovia Estadual Amparo x

132.549,00m²

checar

Checar

Monte Alegre do Sul, Bairro
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da Bocaína
1075/0200

Rodovia Estadual Amparo x

150,00m²

checar

Checar

9.197,53m²

checar

Checar

2.263,20m²

Utilizável

Vazio

4.494,20m²

Utilizável

Vazio

Monte Alegre do Sul, Bairro
da Bocaína
1080/0100

Estrada Municipal AMP 166,

0196/0630

Avenida Prefeito Raul de

loteamento Cruz Coberta

Oliveira Fagundes, s/n, Jd.
Itália
0196/0630

Avenida Prefeito Raul de
Oliveira Fagundes, s/n, Jd.
Itália

Fonte: Prefeitura Municipal de Amparo, 2005.

Estipulando-se uma cota de terreno de 125m² por unidade habitacional,
pode-se dizer que Amparo possui área pública suficiente para implantar quase 2 mil
unidades habitacionais nos imóveis públicos, ainda esses terrenos devam ser
vistoriados para verificar se são adequados à moradia de interesse social. Significa
dizer, que deverão ser terrenos próximos da área central, urbanizados e
topograficamente adequados para receber empreendimentos deste tipo. Há
também que se considerar outras alternativas para viabilizar a produção pública de
habitação social, seja adquirindo novas áreas, seja consorciando-se com
empreendedores privados. Com a inclusão dos instrumentos de gestão previstos no
Estatuto da Cidade no Plano Diretor, espera-se viabilizar a democratização do
acesso à terra urbanizada por parte da população de baixa renda.

1.4.2. Imóveis vagos
O mapa a seguir, produzido pelo estudo do Plano Diretor de Amparo
classifica estes terrenos em três categorias: imóveis pertencentes a empreendedor,
investidor e pessoas comuns. A primeira conclusão que se pode tirar é de que a
parte dos lotes vazios existentes no município localiza-se em loteamentos irregulares.
Esses terrenos totalizam 2.560 lotes vazios e deste montante, 1.249 são de
propriedade de empreendedores, 1171 estão classificados como de “pessoas
comuns”e 140 lotes de “investidores”.
No caso da categoria empreendedor, isto significa que o proprietário possui
mais de um lote. Estes lotes (empreendedor) estão situados principalmente nos
bairros: Jardim Europa (quase totalidade), Silvestre IV, Chácara São João, Villagio di

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

95

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

Fiori, Jardim Vila Rica e Serra das Estâncias. Os 140 lotes classificados como
“investidor”, estão localizados em áreas mais próximas ao centro e, portanto, mais
valorizadas e os lotes de pessoas comuns distribuem-se por todo o território. Há
diversas razões para isso: muitos destes lotes ainda não foram transferidos para os
compradores, pois os lotes ainda estão sendo pagos; alguns loteamentos ainda não
foram aceitos pela Prefeitura fazendo com que os empreendedores deixem de
vender os lotes e alguns, ainda, estão irregulares. Em alguns destes casos, a
comprovação da irregularidade pôde ser visualizada em campo: muitas moradias
precárias, coabitando em lotes de chácara, alugados por famílias de baixa renda à
terceiros. No caso de loteamentos implantados em terrenos de maior declividade,
como é o caso da “Serra das Estâncias”, o fenômeno se repete e os domicílios se
aglomeram verticalmente em construções com 2, 3 ou 4 pavimentos.
Conforme já tratado neste relatório, os instrumentos do Estatuto da Cidade,
que poderiam contribuir para a democratização do acesso à terra urbanizada
como as ZEIS e o parcelamento e edificação compulsórios carecem de
regulamentação. A combinação destes instrumentos poderia forçar alguns
proprietários a ocuparem ou alienarem seus imóveis para outros interessados em
realizar empreendimentos no interior do perímetro urbano.
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Mapa 6 – Lotes e Glebas Vazias e Situação dos Loteamentos
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1.4.3. Imóveis vagos na área central
Dados do Plano de Reabilitação apontam a existência de 23 terrenos vagos
na área central, sendo que três deles com indicação explícita para receber
habitação de interesse social. Segundo quantificação feita pelo plano, 124
moradias de interesse social poderiam ser implantados em apenas três terrenos
vazios na área central. Quanto aos demais terrenos, o Plano de Reabilitação remete
à definição de sua destinação ao Plano Diretor. Pode-se sugerir, neste sentido, a
inclusão de outros terrenos para a implantação de empreendimentos de interesse
social.
Para a aquisição destes imóveis será importante o levantamento criterioso
das imóveis que possuem dívida ativa com a Prefeitura para que possa utilizar o
instrumento da dação em pagamento ou outro instrumento que facilite a sua
aquisição. O consórcio imobiliário ou o direito de superfície podem ser também uma
alternativa para empreender habitação social em áreas centrais cujo valor dos
imóveis é muito elevado, o que impede a aquisição dos mesmos.

Mapa 7 – Plano de Massa para Ocupação dos Vazios Urbanos (vista geral)
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1.4.4.. Imóveis com dívida ativa
Para que se pudesse verificar a viabilidade econômica e financeira na
aquisição de terrenos para provisão de habitação de interesse social, foram
analisados alguns dados relativos à divida ativa municipal. Segundo dados do Setor
de Arrecadação, a receita da dívida ativa em 2007 foi de pouco mais de R$
1.900.000,00 e em 2008 a previsão é de R$ 1.700.000,00. A maior parte dos débitos
inscritos e recebidos tem relação com o IPTU. Os dados apontaram 3.749 imóveis
com dívidas, porém a informação recebida não relacionada os valores da dívida
com os dados do imóvel. Não foi possível, portanto, localizar os imóveis inscritos na
dívida ativa. Cabe observar que o dado recebido refere-se ao valor histórico.
Destaca-se, mais uma vez, a importância da localização e mapeamento destes
dados para verificação se há imóveis de interesse para a política de habitação que
possam ser adquiridos utilizando o instrumento jurídico da dação em pagamento.

Tabela 18 - Dez Maiores Devedores inscritos na dívida ativa

PROPRIETÁRIO
ESTANCIA CONSTRUCOES E EMPR IMOB LTDA
CAMPTEL FAZENDA ARCADAS AGROPECUARIA LT
ANTONIO ROBERTO POZZEBON
COMERCIO E EMPREENDIMENTOS SAO JOSE LTDA
JOSE CARLOS LARI
FASA ZINSER INDUSTRIAL S/A
JOSE ROQUE ALVES
JOAO GIRALDELLI
AMBITEC LTDA E CONTR GOMES E CARBONE LTD
RIO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Fonte: Prefeitura Municipal de Amparo, 2008

VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA
R$ 215.348,73
R$ 201.689,21
R$ 90.582,30
R$ 80.334,19
R$ 56.538,40
R$ 28.421,10
R$ 22.804,80
R$ 22.785,50
R$ 20.382,20
R$ 17.503,18

1.5. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL, RECURSOS E FONTES
1.5.1. Organização institucional
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano é a Secretaria responsável
pela execução da política de habitação em Amparo, mas possui, além desta, um
conjunto vasto de outras atribuições que se referem ao planejamento territorial do
município e que vão das questões do trânsito e transportes à execução de obras
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públicas em geral. Este conjunto extenso de atribuições torna esta Secretaria densa
do ponto de vista da sua atuação. A lei 2910/2003 incluiu as seguintes atribuições:



Responsabilizar-se pela elaboração, atualização e aplicação do Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental;



Responsabilizar-se

pela

aplicação,

propostas

de

atualização

e

fiscalização referentes a normas relativas ao uso e à ocupação do solo,
posturas, obras, preservação de bens culturais e paisagísticos, no
âmbito dos assuntos de sua competência;



Organizar as informações sobre a superfície e as edificações no
município;



Atuar de modo a ampliar a preservação ambiental;



Desenvolver programas e projetos na área de habitação popular;



Elaborar projetos arquitetônicos, executivos e estruturais para as obras
de interesse da Prefeitura;



Responsabilizar-se pela manutenção de próprios municipais;



Executar reparos em bens patrimoniais da municipalidade;



Responsabilizar-se

pela

manutenção

de espaços

públicos,

dos

equipamentos e mobiliário urbanos;



Prover serviços de manutenção de máquinas e veículos da Prefeitura;



Realizar manutenção e melhorias nas estradas rurais do Município;



Coordenar as atividades do órgão de trânsito do Município;



Responsabilizar-se pelo sistema viário e pela engenharia de tráfego; e



Manter articulação com a Defesa Civil quanto a medidas preventivas
em áreas de risco.

Este leque de atribuições que está sob o abrigo da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano representa uma agregação de assuntos que seriam, a
princípio e a exemplo de outras prefeituras, objeto de várias secretarias autônomas.
Assim é que as questões ambientais poderiam fazer parte de uma Secretaria de
Meio Ambiente, as questões de habitação e controle de uso do solo, de uma
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, as questões de trânsito e
transporte, de uma Secretaria de Transporte, as questões relacionadas às obras
públicas, de uma Secretaria de Obras e as questões de manutenção geral, reparos,
etc., de uma Secretaria de Serviços Municipais. De certa forma, dado que se trata
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de políticas territoriais, é interessante o caráter integrado na perspectiva da
articulação entre elas. Por outro lado, a depender do volume de tarefas e
demandas cotidianas e sua interferência sobre a estrutura administrativa existente,
no que se refere ao número de funcionários alocados e o fluxo dos procedimentos,
este conjunto de atribuições pode ser fatal para a eficiência na execução das
ações necessárias à implementação do planejamento territorial.
Para cumprir suas funções, a Secretaria está dividida em cinco
coordenadorias

ou

departamentos:

Assessoria

Técnica;

Coordenação

de

Desenvolvimento Urbano; Coordenação de Serviços Públicos; Departamento de
Trânsito e Transportes e Núcleo de Apoio Administrativo. À Assessoria Técnica cabe
um trabalho semelhante a de uma chefia de gabinete, na viabilização das políticas
através de articulações institucionais importantes. No campo da habitação, a
integração de políticas e combinação de recursos oriundos de fontes de várias
esferas governamentais pode demandar mais desta Assessoria ou chefia de
gabinete, questão que poderá ser discutida oportunamente. No campo da
habitação especificamente, há a Coordenação do Desenvolvimento Urbano que se
subdivide

em

três

departamentos:

Departamento

de

Controle

Urbano,

Departamento de Projeto e Obras e Departamento de Planejamento e Habitação.
No Departamento do Controle Urbano estão as atribuições de fiscalização
imobiliária;

de

verificação

da

regularidade

de

obras,

edificações

e

empreendimentos imobiliários em geral; de cumprimento do código de obras; de
cumprimento do código de posturas; do cumprimento das normas de ordenamento
urbanístico e territorial; de avaliação de projetos, expedição de licenças, vistorias e
ações visando à sua regularização e à permanente adequação às normas
ambientais; de aprovação de projetos de construção, reforma e modificação de
projetos aprovados; vistoria e emissão de “habite-se” e de expedição de alvarás,
licenças e outros documentos na conformidade da legislação vigente. Ressalte-se
que a aplicação futura de alguns instrumentos urbanísticos, como a ZEIS ou o
parcelamento

compulsório

poderá

trazer

impactos

neste

Departamento,

demandando tarefas hoje ainda inexistentes, além da sua articulação com os
departamentos de gestão, que deverão auxiliar nesta implementação, como a
realização de reuniões com proprietários, estabelecimento de convênios, etc. Devese atentar que a agilidade no campo do licenciamento e fiscalização, atribuições
que estão inseridas neste departamento, é fundamental para alavancar e acelerar
o desenvolvimento da política habitacional no município, considerando que parte
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dela será realizada pela iniciativa privada. Neste sentido, a legislação relativa ao
controle de uso, ocupação e parcelamento do solo a ser instituída deverá também
considerar a estrutura administrativa e o modelo de gestão a ser re-estruturado neste
Departamento, lembrando, inclusive, os apontamentos feitos pelos empreendedores
locais sobre o excessivo burocratismo nos procedimentos de aprovação. Não se
trata apenas, de pensar uma estrutura eficiente, neste caso, mas de pensar uma
sintonia entre concepção do marco legal e procedimentos necessários para
aplicação e fiscalização da legislação.
O

outro

departamento

de

fundamental

importância

para

a

implementação da política habitacional é o Departamento de Planejamento e
Habitação. Este tem em seu leque de atribuições: propor diretrizes para projetos de
arruamento, loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais, acompanhando
a sua observância na implantação; coordenar os processos de regularização de
parcelamentos irregulares; implantar programas e projetos na área de habitação
popular; promover a urbanização de áreas de recreio e de lazer, de parques e
jardins; definir áreas de interesse social do Município; prestar orientação ao público,
dando atendimento às solicitações de aprovação e/ou regularização de
loteamentos; promover inspeções regulares a áreas ou instalações; principalmente
as consideradas de risco, clubes e áreas de acesso a grande público, depósitos de
combustíveis e outras, e promover ações informativas de orientação e educacionais
com relação à Legislação Urbanística, especialmente as referentes ao Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano e ao Código de Obras e Edificações, bem como dos
procedimentos de sua competência.
Como se vê, neste Departamento está a essência da política habitacional,
principalmente no que se refere às ações ligadas à regularização de parcelamentos
irregulares, que se constitui a principal problemática habitacional hoje em Amparo.
Também se destaca, neste campo, a definição de áreas de interesse social –
questão que não deve ficar dispersa, mas fazer parte dos assuntos estratégicos no
campo da habitação, dentro da Secretaria. Observe-se a inclusão também de
assuntos mais relacionados com o controle urbano como as inspeções a instalações
de risco e outros mais relacionados a meio ambiente, parque e jardins, como a
urbanização de áreas de recreio e de lazer.
As duas divisões existentes neste Departamento são ainda mais centrais no
campo da implementação da política habitacional. São: a Divisão de Habitação
Popular e o Núcleo de Cadastro Técnico Municipal. A primeira cuida da elaboração
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de normas e padrões que subsidiem a execução de programas de habitação
popular; da manutenção do cadastro de habitações precárias e subnormais; da
implantação de programas de habitação popular; da execução de projetos de
moradias populares e do desenvolvimento de ações para viabilizar recursos para a
implantação de programas habitacionais. O segundo tem a incumbência de
organizar e manter o Cadastro Técnico Imobiliário Georreferenciado do Município,
zelando pela guarda e atualização dos arquivos cartográficos; executar as
atividades de topografia; organizar e manter centro de documentação, editoração
e desenho e alimentar o banco de dados do cadastro técnico georreferenciado do
Município com informações das diversas áreas da administração pública.
A lei previu a montagem de um sistema de cadastro georreferenciado
multifinalitário, ainda não implantado, mas que será de vital importância para a
execução da política habitacional, principalmente quanto às ações prioritárias que
dizem respeito à política de terras vinculadas à demarcação de ZEIS e aplicação do
parcelamento

e

edificação

compulsórios.

Informações

como

nomes

de

proprietários, áreas dos imóveis, valor do IPTU, imóveis que pagam ITR em área
urbana, executivos ficais são informações cruciais para se montar estratégias de
reversão da dinâmica especulativa que tomou conta dos imóveis de Amparo nos
últimos anos. É assim que este Núcleo possui uma posição estratégica dentro da
Secretaria, diante dos apontamentos aqui evidenciados sobre a falta de oferta de
moradia em Amparo para quase todas as classes sociais. A associação desta
unidade de cadastro a uma coordenadoria de patrimônio imobiliário que esteja
diretamente ligada ao gabinete do secretário pode se revelar importante se as
estratégias a serem apontadas no plano de habitação, referentes à política de
terras, se efetivarem. A própria Divisão de Habitação Popular, uma Divisão isolada e
responsável pela implantação dos programas habitacionais não sobreviverá se esta
política de terras não for colocada em prática.
Nota-se ainda, a ausência - nesta estrutura mais voltada às questões
habitacionais - além de uma organização mais estratégica relacionada à estrutura
fundiária do município, algum departamento ou divisão que cuide da gestão do
fundo municipal, que abarcará no futuro, inclusive, a gestão da carteira de
mutuários, se o município quiser ter mais autonomia para comercializar ou locar
unidades diretamente com os beneficiários dos programas de provisão habitacional.
Deve-se acrescentar a isso o fato de que a criação do Conselho de Gestão Territorial
e Habitação e do Fundo Municipal de Habitação é muito recente e isto demandará
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um cuidado especial com a gestão do fundo, que não só deverá ter uma rubrica
própria, como deverá ser gerenciada pela própria Secretaria de Desenvolvimento
Urbano, de forma articulada ao Conselho. Assim é que se a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano tornar-se um órgão operador do Fundo Municipal, deverá
não só criar uma estrutura própria para isso, como também regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação de forma a aplicá-lo. Esta regulamentação passa por várias
questões como a aplicação dos recursos do fundo, o estabelecimento das regaras
para aplicação dos recursos do fundo, as formas de financiamento aos
beneficiários, a remuneração, carências, movimentação, etc. Todas estas questões
podem ser resolvidas por decreto municipal, inclusive.
Outro aspecto que merece ser destacado passa pelas armadilhas jurídicas
que podem engessar ou emperrar ações que a Secretaria pretende desenvolver.
Um relatório de acompanhamento das ações em desenvolvimento pela Secretaria
de Desenvolvimento Urbano, de maio de 2007, demonstrou estas dificuldades,
como os problemas imobiliários vinculados à parceria com a COHAB Bandeirantes
para a implantação de empreendimento habitacional ou mesmo no impedimento
à implementação do Programa HABPOP por razões de renúncia fiscal. Não devem
ser menores os problemas cotidianos enfrentados no tocante aos processos de
regularização, ainda mais considerando a inexistência de legislação própria de
regularização fundiária que apóie as ações necessárias neste campo. A criação de
uma raiz institucional que permita desenvolver ações que são tradicionalmente
amarradas pela legislação deve ser incentivada, para que soluções alternativas
possam ser desenvolvidas. Neste caso é de se pensar também na criação de uma
pequena estrutura jurídica dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano.

1.5.2. Recursos e fontes
A análise sobre os recursos e fontes dos recursos municipais contou
basicamente com informações sobre receitas correntes, abarcando a arrecadação
municipal e todas as transferências realizadas pelo Estado e União. Uma das fontes
utilizadas para a análise da composição das receitas foi a Fundação SEADE uma vez
que parte das informações, principalmente quanto às transferências já estavam
sistematizadas, sendo possível construir uma série histórica dos últimos dez anos de
arrecadação, ou seja, desde 1996. Por outro lado, as totalizações fornecidas pela
Secretaria da Fazenda foram incluídas não só para efeitos de comparação com os
dados da Fundação SEADE, como para serem incluídas nos cálculos das tendências
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das receitas correntes futuras definidas a partir de um cenário moderado de
crescimento, considerando os momentos de crise financeira recentes.
A partir de informações fornecidas pela Secretaria de Fazenda, foi possível
também construir um outro quadro, este com uma série histórica mais recente, dos
principais

investimentos

dos

recursos

municipais,

inclusive

em

habitação,

observando-se que montante dos recursos arrecadados, pelo menos nos últimos
quatro anos, foi gasto com habitação. Tais informações seguem nas tabelas abaixo:
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Tabela 17 – Composição da Receita Municipal corrente - receita tributária municipal (1996-2006)

1996

Variável
Receita Municipal por Transferências
Multigovernamentais do Fundef (Em reais de
2007)
Total da Receita Municipal (Em reais de 2007)

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2.543.758 -

2004

-

2005

2006

2.990.235

3.322.470

58.021.999 57.519.744 65.630.229 72.195.621 73.008.016 73.225.967 77.859.682 70.364.348 73.634.936 75.637.893 87.125.272
Total de Receitas Municipais Correntes (Em
reais de 2007)
Total da Receita Tributária Municipal (Em
reais de 2007)
Total de Deduções da Receita Municipal Corrente
(Em reais de 2007)
Total de Arrecadação de Impostos Municipais
(Em reais de 2007)
Arrecadação de IPTU (Em reais de 2007)
Arrecadação de ITBI (Em reais de 2007)
Arrecadação de ISS (Em reais de 2007)
Arrecadação de IVVC (Em reais de 2007)
Total de Arrecadação Municipal de Taxas (Em
reais de 2007)
Arrecadação Municipal de Contribuições de
Melhoria (Em reais de 2007)
Receita Municipal de Contribuições (Em reais de
2007)
Receita Municipal Patrimonial (Em reais de 2007)

57.341.866 56.865.963 65.081.189 71.156.104 71.616.646 72.842.869 82.630.924 74.404.228 76.912.130 79.731.015 91.545.425
11.062.491 11.643.702 10.922.832 11.705.233 11.477.494 11.075.633 13.047.000 12.644.882 14.104.561 14.476.253 16.021.918
5.654.729
8.624.090
4.850.051
1.150.791
2.948.370
-

8.871.713
5.111.496
1.215.931
2.887.812
-

2.438.404
-

8.977.219
5.366.464
1.198.833
2.750.617
1.709.450

2.859.184

421.857

417.169

408.295

190.222

1.177.290

236.162

97.047

28.119

4.123

6.245

808

-

4.989.597

5.897.850

-

1.594.699

-

4.539.560

8.749.002 11.027.518 10.654.342 12.632.458 12.453.850 13.733.847 14.111.742 15.641.595
4.977.840 6.998.661 7.008.106 7.765.076 7.094.924 8.665.230 8.684.934 9.170.043
1.457.804 1.416.330 1.087.881
835.048
824.688
753.377
971.371
951.271
2.725.217 3.012.668 2.865.704 2.720.359 3.184.185 2.914.286 3.070.846 3.851.703

-

2.556.701
519.440
571.833
253.523
Receita Municipal de Atividades Diversas (Em
745.880
631.142
807.826
930.729
reais de 2007)
Total de Outras Receitas Municipais Correntes
1.810.087 1.265.859 1.825.760 1.954.242
(Em reais de 2007)
Total de Receitas Municipais de Capital (Em
680.134
653.778
549.039 1.039.520
reais de 2007)
Receitas Municipais com Alienação de Bens (Em
248.773 reais de 2007)
Receitas Municipais com Amortização de
Empréstimos (Em reais de 2007)
Total da Receita Municipal com Transferências de
431.365
653.777
549.039 1.039.520
Capital (em reais de 2007)

-

-

-

-

370.251

364.511

380.323

462 -

-

-

-

-

320.288

571.469

777.988

900.559

600.112

1.101.586

1.092.885

596.695

496.635

8.469.937

8.064.865

7.164.304

7.406.752

9.334.493

2.882.306

1.492.514

3.079.039

3.888.948

5.152.121

2.735.573

3.711.190

1.391.370

383.100

883.487

613.743

1.262.366

896.474

1.477.698

386.705

4.850

2.069 -

-

-

-

1.004.665

378.250

881.417

Fonte: Informações dos municípios paulistas. Fundação SEADE, 2008.
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613.743

42.945 1.262.366

853.530

1.168.976

Tabela 18 – Composição da Receita Municipal corrente - transferências (1996-2006)

Variável
Receita Municipal por Transferências
Correntes (em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências
Correntes Interg. (em reais de 2007)
Total da Receita Municipal por Transf.
Correntes da União (em reais de 2007)
Total da Receita Municipal por Participação na
Receita da União (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências de
Recursos do SUS - União (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências da CotaParte do FPM (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências de
Recursos do FNAS - União (Em reais de 2007)
Receita Municipal - IRRF (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências de
Recursos do FNDE - União (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências da CotaParte do ITR (Em reais de 2007)
Receita Municipal - Outras Transferências da
União (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências Multig. do
Fundef (em reais de 2007)
Total da Receita Municipal por Transf.
Correntes do Estado (em reais de 2007)
Total da Receita Municipal por Participação na
Receita do Estado (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências da CotaParte do ICMS (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transf. de Recursos da
QESE - Estado (em reais de 2007)
Receita Municipal por Transf. da Cota-Parte do
IPI - Estados Exportadores (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências da CotaParte do IPVA (Em reais de 2007)
Receita Municipal - Outras Transferências do
Estado (Em reais de 2007)
Receita Municipal por Transferências de
Convênios (Em reais de 2007)
Receita Municipal - Demais Transferências
Correntes (Em reais de 2007)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2004

2005

2006

41.166.702 42.805.831 50.952.940 56.312.376 56.339.862 58.452.882 57.256.963 48.904.976 49.891.032 54.010.852 61.384.938
41.162.925 42.802.319 48.744.156 54.680.590 56.339.863 58.449.302 57.237.312 48.215.210 48.472.948 53.391.986 61.011.808
10.042.939 10.417.474 19.325.970 25.428.023 25.776.981 26.410.170 23.811.741 23.284.204 24.443.666 23.765.986 25.153.098
9.896.592 10.417.474 11.531.848 11.587.813

11.702.814

9.870.341

10.654.271 9.144.112

9.277.960 10.532.440 10.244.681

8.177.515 10.250.776 11.611.618

1.053.594

1.198.158

891.540

1.149.149

1.245.169

80.800
1.350.055

80.570
1.400.954

93.113
1.384.591

88.890
1.668.580

303.023

917.885

1.089.306

1.146.474

61.098

55.386

63.500

56.309

1.454.657 13.030.040

3.392.578

509.459

434.103

2.990.235

3.322.470

1.311.974
-

100.814

85.922

146.354 -

107.870

193.984

114.170

93.789

7.794.122 13.840.208

4.568.072

470.393

10.127.139 10.475.757 10.936.125
9.862.115 11.534.853 12.491.196

651.663

9.917.623 11.598.352 12.547.505

9.809.242

91.195

2.543.758 -

-

31.119.985 32.384.843 29.418.186 29.252.567 30.562.882 32.039.132 30.881.813 24.931.007 24.029.283 26.635.765 32.536.240
28.079.751 29.556.274 28.863.781 27.247.594 25.280.613 30.748.734 30.154.696 24.931.007
23.887.608 25.072.336 24.068.678 23.201.407 21.457.654 26.405.221 24.999.598 20.360.420 19.773.813 21.089.339 26.307.124

313.076

343.979

328.356

3.879.069

4.139.961

4.466.749

3.040.231

2.828.568

554.405
2.205.116

1.628.297

3.668

3.487

-

3.778

3.512

294.160

960.821

1.068.019

246.143

300.214

257.996

180.756

175.628

202.461

242.372

3.752.027

3.576.816

4.043.298

3.936.283

3.321.811

3.692.378

3.958.299

4.501.878

2.004.970

5.032.665

748.015

537.694

929.511

147.514 -

152.072

488.573

471.353

727.117 -

3.581

Fonte: Informações dos municípios paulistas. Fundação SEADE, 2008.
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19.651

373.129

Tabela 19 – Total da receita municipal entre 2001 e 2008
Ano
Receita municipal/ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Média
Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de Amparo, 2008

42.395.397,67
45.265.027,64
50.112.712,52
58.424.038,93
63.671.507,48
73.738.402,59
96.581.708,78
61.455.542,23

A primeira constatação que se pode fazer das tabelas acima, mesmo
considerando as diferenças de valores entre os dados totais da receita entre a
Fundação SEADE e a Fazenda Municipal, é de que houve um aumento crescente
de receita corrente municipal nos últimos dez anos. E este aumento recebeu
contribuição tanto da arrecadação municipal como das transferências, quase na
mesma proporção. Enquanto a arrecadação municipal cresceu 44,83% entre 1996
e 2006, as transferências estaduais e federais aumentaram 48,22% no mesmo
período. Estes crescimentos foram responsáveis pelo aumento de receita em
50,15% de 1996 a 2006. Pelas informações municipais, este aumento também
continuou se realizando nos anos seguintes, de 2007 e 2008, já que os números dos
Balanços contabilizaram 96,5 milhões em 2007 e 113,4 milhões em 2008 (previsão),
respectivamente. Este aumento é significativo e demonstra um otimismo e a
possibilidade de uma tendência de crescimento associado a um cenário de
crescimento econômico nacional projetado a 4% do PIB. É certo também, por outro
lado, que a participação das transferências na receita corrente municipal é muito
significativa e representa, de certa forma, a dependência dos outros entes
federativos na composição da receita própria. Em 2006, mais de 70% dos recursos
tiveram origem das transferências do Estado e União, proporção que é praticamente
estável desde 1996, quando a participação das transferências na receita era
também em torno de 70%.
Mesmo

com

esta

proporcionalidade,

é

importante

considerar

a

participação da arrecadação municipal no aumento da receita corrente. Esta não
foi desprezível e contribuiu decisivamente para melhorar as finanças públicas, mas
além disso, deve-se observar que esta esteve associada quase exclusivamente às
ações de desenvolvimento urbano municipal e não está comprometida com
nenhuma política especificamente, por não se constituir como recurso carimbado,
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como são alguns de origem federal. Neste caso, pode-se destacar o aumento
expressivo pela arrecadação do IPTU, que aumentou 89% entre 1996 e 2006, o
imposto que mais aumentou em arrecadação nestes últimos dez anos. Por estes
dados não é possível fazer qualquer suposição das razões deste aumento – se por
revisão da planta genérica de valores, se por mudanças nos procedimentos de
cobrança ou se por alterações e correções nas alíquotas. O fato é que este imposto
tem representatividade e, portanto, é um imposto em potencial para promover um
aumento de receita ainda maior no futuro. A revisão das alíquotas, a adoção da
progressividade no tempo e no espaço, a cobrança de imóveis rurais na área
urbana e a informatização do cadastro técnico multifinalitário são algumas ações
possíveis para aumentar ainda mais a arrecadação deste imposto. Só assim, será
possível pensar também a aplicação de isenções para desenvolver programas
habitacionais – questão que deverá ser pautada no âmbito dos programas a serem
pensados. Ressalte-se que, ao lado deste aumento representativo da arrecadação
de IPTU, houve, por outro lado, uma diminuição das taxas, contribuições de melhoria
e receita patrimonial. Quase na mesma proporcionalidade que o IPTU, a
arrecadação por taxas, que englobam as taxas de serviços prestados e do exercício
de poder de polícia, segundo a Fundação SEADE, decresceram 84,4% nestes dez
anos. Os motivos aqui também devem ser investigados.
Quanto às transferências, há uma diferença entre as estaduais e federais
que devem ser ressaltadas. Enquanto que as transferências federais tiveram uma
ascensão entre 1996 e 2006, as estaduais permaneceram praticamente estáveis no
mesmo período. Percebe-se que houve um salto entre 1998 e 1999 e logo entre
1999 e 2000, provavelmente em decorrência das chamadas “outras transferências
da União”, que são aquelas que não possuem obrigatoriedade constitucional.
Contribuiu também para este aumento, a transferência de recursos do SUS a partir
de 2002, que elevaram a receita, aplicados diretamente no Sistema Único de
Saúde, que manteve mais constante a composição das transferências já que as
transferências não compulsórias não são constantes. Quanto ao FPM, também se
percebe uma maior estabilidade, tendo um aumento um pouco mais crescente a
partir de 2004, observando-se já uma tendência de crescimento, reflexo de um
desenvolvimento econômico que já havia sido constatado em análises anteriores.
Cabe comentar que um aumento de transferências da União dependerá de uma
organização interna da Prefeitura Municipal de forma a receber mais recursos para

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

109

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

fins específicos. Assim é que se pode dizer, por exemplo, dos repasses através de
programas federais, inclusive para a produção de habitação de interesse social.
No caso das transferências estaduais, a estabilidade está ancorada na
permanência das transferências pela arrecadação do ICMS, que teve uma
oscilação entre 2002 e 2006, mas já elevou o seu patamar arrecadatório em 2006.
Associado também ao desenvolvimento econômico municipal, esta transferência é
a que mais participa do bolo orçamentário e, portanto, é a mais importante
transferência realizada para o município e que supera, inclusive, todo o montante
de arrecadação municipal, além do fato de não ser carimbado. É estratégico,
portanto, para Amparo, senão aumentar gradativamente, ao menos manter esta
transferência nos mesmos patamares de hoje, permitindo realizar um planejamento
na aplicação dos recursos em longo prazo. Para isso acontecer, deverá haver uma
continuidade do crescimento econômico na mesma intensidade que já tem
ocorrido nos últimos anos. Ressalte-se também a queda da participação do estado,
a exemplo do que ocorreu com a União, de “outras transferências”. Neste caso,
também é importante aferir as razões pelas quais esta transferência deixou de
ocorrer a partir de 2002.
A próxima tabela apresenta a composição de gastos para cada uma das
políticas municipais:

Tabela 20 – Despesas municipais (2005-2008)
Títulos
Legislativa
Administração
Segurança
Pública
Assistência Social
Saúde
Educação
Cultura
Direitos da
cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Agricultura
Transporte
Comércio e
serviços
Desporto e lazer
Essencial à Justiça
Encargos
especiais
Reserva de
contingência
Total

2005
1.759.198,60
11.787.730,91
1.658677,48

2006
1.870.523,73
14.474.024,85
2.534.626,09

2007

2008

18.022.967,73
2.194.626,99

19.864.842,20
4.013.397,11

1.479.046,74
21.082.421,69
14.553.775,00
926.035,17
529.609,13

1.840.487,98
23.462.442,74
17.454.043,35
855.262,93
696.774,73

1.913.934,26
25.690.914,96
20.199.687,73
901.113,73
758.835,38

2.296.987,94
31.419.906,89
24.311.228,12
1.194.468,00
918.440,00

4.981.910,78

3.197.836,71
194.076,99
749.558,96
103.538,24
293.401,73
1.412.111,49

12.084.100,74
32.000,00
4.837.235,84
183.416,45
1.496.513,92

14.597.655,29
1.348.845,20
8.588.026,00
152.545,00
75.000,00
1.723.610,83

313.047,34
490.495,24
270.943,96

549.392,96
491.036,84
661.132,82

952.867,50
614.761,00
1.187.893,00

313.388,67
773.445,11
544.366,57
566.021,64

201.802,00

60.955.627,49

70.213.206,06

90.016.910,35

113.462.276,08
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Fonte: Secretaria da Fazenda – Prefeitura de Amparo, 2008.

Por este quadro acima, que revela as despesas municipais realizadas na
gestão 2005-2008, é claramente visível que a Habitação não foi uma política
priorizada em termos de investimentos municipais. É também visível a proeminência
nos gastos com educação e saúde, proeminência esta decorrente de obrigações
legais e por força de transferências carimbadas, no caso do Sistema Único de
Saúde. Destacam-se também os gastos com a máquina administrativa, com o título
“urbanismo”, principalmente a partir de 2007 e com saneamento, também a partir
de 2007. Em geral, o aumento de gastos acompanhou o aumento de receitas,
evidenciando uma boa gestão dos recursos. Nesta gestão, as áreas mais
beneficiadas foram, sem dúvida, a educação e a saúde, cujos gastos aumentaram
em torno de 10 milhões para ambos, o que representa quase 50% de crescimento
dos investimentos nestes campos. Tão expressivos quanto os gastos com educação
e saúde, foram os gastos com urbanismo e saneamento – estes provavelmente
comprometidos com obras específicas que se realizaram nestes dois anos: as obras
de reabilitação do centro e da estação de tratamento de esgoto.
Já os gastos com habitação foram irrisórios: representaram 0,2% dos gastos
totais em 2006; 0,03% dos gastos totais em 2007 e 1,1% dos gastos em 2008. Esta
insignificância dos gastos com habitação não representa, entretanto, uma atuação
reduzida da Secretaria no campo da habitação. O engessamento diante de uma
falta de política de terras, o excesso de burocratismo nos procedimentos para a
realização de investimentos, a indefinição sobre estratégias de atuação em
algumas situações existentes, a ausência de aplicabilidade dos instrumentos
urbanísticos previstos no plano diretor são alguns dos possíveis elementos que
explicam esta reduzida aplicação de recursos no campo da habitação.
Com a elaboração do plano de habitação e a montagem de uma
estrutura de programas, vinculados às principais problemáticas e ao déficit
habitacional real, será possível evidenciar qual será o montante de recursos
necessários para efetivar um desenvolvimento da política habitacional no município,
associando este montante, é claro, a uma estrutura jurídico-institucional que permita
realizá-la. Seja qual for, no entanto, esta programação, é evidente que, para
viabilizar qualquer planejamento da política habitacional, será necessário reorientar
as metas quanto à aplicação de recursos no campo da habitação, tendo como
horizontes, inclusive, a consolidação do fundo municipal com receitas próprias e
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vinculado a uma transferência compulsória dos outros entes da federação, se o
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) da habitação for aprovado nos governos
estadual ou federal. Se esta reorientação orçamentária não for realizada, o déficit
habitacional em Amparo não será tocado e diante das constatações já
evidenciadas quanto à tendência de maior concentração de renda e da
vulnerabilidade social associada ao envelhecimento da população, o município
deverá estruturar uma recomposição orçamentária para os próximos anos,
agregando recursos estaduais e federais – questão que será orientada por este
plano.
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2 – AS NECESSIDADES HABITACIONAIS PRESENTES E FUTURAS E O POTENCIAL
IMOBILIÁRIO EXISTENTE PARA A PROVISÃO HABITACIONAL

O cálculo das necessidades presentes e futuras baseou-se em dados
primários e secundários, considerando que nem todas as informações a respeito do
déficit habitacional são possíveis de ser localizadas e mapeadas pelo município. A
base de dados do IBGE, neste caso, é essencial para se configurar a quantificação
das necessidades habitacionais, sendo a maior fonte possível de ser utilizada nestes
casos. Esta base de dados vem sendo trabalhada pela Fundação João Pinheiro,
que desde 1995, desenvolveu um método para apurar e quantificar as
necessidades habitacionais, considerando a complexidade do conceito. A
utilização dos dados organizados por esta Fundação no planejamento habitacional,
cujos números podem ser obtidos para cada município da Federação, tem sido a
melhor maneira de se chegar em números que considerem esta complexidade, já
que a problemática habitacional não abrange apenas a necessidade de
construção de novas moradias, mas abarca também, por exemplo, moradias que
precisam ser reformadas ou regularizadas.
Estes dados organizados pela Fundação João Pinheiro encontram algumas
limitações, no entanto. Primeiro, os dados utilizados para estas composições são do
Censo de 2000, e, portanto, já estão relativamente desatualizados. Segundo, o
próprio método adotado pela Fundação João Pinheiro tem sido criticado em alguns
aspectos, o que pode, eventualmente gerar algumas distorções em termos
quantitativos e de estimativa de custos. Partindo destas considerações, o
levantamento e a análise dos dados foram baseados em um método próprio que
considerou, não só os dados puros apresentados pela Fundação João Pinheiro, mas
uma pesquisa sobre a realidade habitacional local e a caracterização desta
problemática, de forma a modelar e calibrar números e melhor ajustá-los a esta
realidade. Este método abrangeu três etapas principais. A primeira consistiu na
visualização da realidade habitacional através de visita em campo aos núcleos e
assentamentos precários conhecidos e que certamente contêm parte do déficit
habitacional em Amparo. Desta visita, foi possível não só caracterizar a situação em
que se encontram esses assentamentos, como também quantificar os casos
visivelmente enquadrados como de déficit. A segunda etapa consistiu em
confrontar os dados da Fundação João Pinheiro com os dados primários levantados
no município, incluindo aqueles das visitas em campo e outros fornecidos pelo
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Executivo Municipal, como cadastros sociais de habitação, aerofotogrametria,
plantas existentes, outros cadastros existentes. A terceira etapa incorporou o que se
denominou de “consolidação das necessidades habitacionais presentes e futuras”,
incluindo, portanto, todas as conclusões acerca dos números utilizados para se
calcular as estimativas de custos do plano de habitação. Neste momento, também
foram incluídos os números resultantes das decisões políticas do governo quanto às
soluções que serão dadas para cada situação encontrada. Assim, por exemplo, a
decisão sobre a remoção ou não de domicílios em APPs, a regularização urbanística
de

determinados

loteamentos ou

o

desadensamento

de

áreas

para a

regularização.

2.1. Vistoria nos assentamentos informais e precários
A primeira etapa estabelecida para aferir as necessidades habitacionais
presentes e futuras consistiu em conhecer de perto os assentamentos habitacionais
informais e precários, abrangendo todos aqueles empreendimentos que se situam à
margem das disposições de ordenamento legal e que possuem problemas
relacionados à infraestrutura e condições de salubridade, como loteamentos
irregulares, clandestinos, favelas e cortiços.
Destes assentamentos, 29 foram vistoriados e suas informações foram
sistematizadas em fichas individuais para cada um dos assentamentos, abrangendo
condições sócio-econômicas da população moradora, formas de ocupação do
assentamento, situação de infraestrutura urbana, condicionantes ambientais,
situações de risco, etc. Os dados da ficha reúnem informações obtidas em
documentos fornecidos pela prefeitura municipal e coletadas em vistorias de
campo. Estas visitas em campo foram realizadas entre os meses de setembro e
novembro de 2008 e foram acompanhadas por técnicos da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.
O objetivo das vistorias foi qualificar as informações sobre as necessidades
habitacionais fornecidas pelo estudo do déficit habitacional realizado pela
Fundação João Pinheiro. Entretanto cabe ressaltar sua limitação, decorrente de
prazos exíguos para a realização deste diagnóstico. Este levantamento de campo
não teve como intenção realizar um censo de favelas, mas visava a caracterizar as
tipologias habitacionais presentes no município. Alguns dos critérios estabelecidos
para a seleção destas áreas foram:
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loteamentos irregulares e clandestinos em processo de regularização
junto à CEARP, ocupados por população de baixa renda, cuja solução
deverá ser incluída na Política Municipal de Habitação;



favelas e ocupações atendidas pelo setor de Assistência Social da
Prefeitura;



vilas e cortiços na área central, mapeadas pelo Plano de Reabilitação
do Centro e apontadas pela equipe da prefeitura.

As áreas listadas a seguir foram as selecionadas para a vistoria de campo,
para as quais, foram produzidas fichas de campo que foram sistematizadas e estão
apresentadas em anexo. Para cada um dos assentamentos apresentados, foram
incluídas outras informações importantes como ordem de prioridade estabelecida
pelo Programa Municipal de Regularização para a regularização dos loteamentos
irregulares, dados sobre o déficit e a inadequação em cada empreendimento e
dados sobre imóveis vagos existentes nas vilas.
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Tabela 21 – Assentamentos vistoriados
LOTEAMENTOS IRREGULARES

No.

Aprov.

ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS

TIPO

NUP

LOTE MÉDIO/ UH

NO
DE
UH

PRIOR.

Habitaçã
o em APP

DEFICIT

Rúst.

1

BIQUINHA

loteamento
clandestino

2

1995

BOSQUE DOS
EUCALIPTOS

Aprovado/
irregular

3

-

CASALINI

loteamento
clandestino

4

1982

CHÁCARA
SÃO JOÃO

Aprovado/
irregular

5

1983

JAGUARI

loteamento
clandestino

JARDIM DAS AVES

Aprovado/
irregular

6

Aprox. 100m²

sim

35

Coa
b.

renda inferior
a 3sm que
paga
aluguel
x
(nos
cômodos)

INADEQUAÇÃO

Imp.

Fund.

infra(
E)

infra(
A)

sem
banh
.

13

sim

sim

sim

x

sim

P3

32

x

De 757 m² até
2.950 m²

P3

13

x

sim

sim

100m²

P4

córrego
canalizad
o

x

sim

sim

1000m²

sim

300
De 300m2 até
1200m2

P2

não

P1

sim
sim

x

12

x (catadores)

x
x

x (catadores)

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

116

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

sim

RISCO

4

inundaçã
o
desliz.

x

sim

sim

IMÓVEIS
VAZIOS

não

lotes

sim

não

sim
desliz.

OBS

prioritária

Área
imprópria
para HIS
vielas
com até
1,5m

prioritária
(área
urbanizada
e com
estoque de
lotes)
Convênio
com a USF
Área com
alta
declividade

7

8

2002

250m

2

280

P1

x (catadores)

24

sim

sim

irregular

250 - 300m²
(maioria)
até 672 m²

sim

10

SILVESTRE II

regular

250 m²

sim

não

desdobro
de lotes

11

SILVESTRE IV

irregular

250 m²

sim

não

desdobro
de lotes

VALE VERDE

aprovado/
irregular

300m²

x

sim
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sim

desliz.

alta
declividade
opção:
regularizaçã
o de parte
do
loteamento
Desdobro
de lotes

SILVESTRE I

117

sim

não

9

P3

muitas

sim

Irregular

1997

sim

P4

Estoque de
lotes/vazios

PLANALTO DA SERRA

12

1963

JARDIM EUROPA

aprovado/
irregular

não

sim

sim

FAVELAS

No.

ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS

Aprov.

TIPO

NUP

LOTE MÉDIO/ UH

NO
DE
UH

Habitação
em APP

PRIOR.

DEFICIT

Rúst.

13

VILA DAS PEDRAS

Favela

14

MAGNETTI MARELLI

Favela

15

SABINI

Favela

70m²

60m²

30

P1

não

18

12

P1

não

12

6

P1

sim

6

Coab.

renda inferior a
3sm que paga
aluguel

IMÓVEIS
VAZIOS

INADEQUAÇÃO

Imp.

x (catadores)

Fund.

infra(
E)

infra(
A)

sim

sim

sim

OBS

RISCO

sem
banh.

desliz.

FNHIS/favel
a

sim
x (catadores)

1

remoção
total
Interesse
hist.

sim

VILAS

No.

Aprov.

ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOS

TIPO

NUP

LOTE MÉDIO/
UH

NO
DE UH

PRIO
R.

Habitação
em APP

DEFICIT

Rúst.

Coab.

renda inferior a
3sm que paga
aluguel

INADEQUAÇÃO

Imp.

Fund.

infra(E)

infra(A)

IMÓVEIS
VAZIOS

RISCO

17

desabam.

2

inundação

OBS

sem
banh.

prioritária
VILA ANNA CINTRA

16

VILA BECO DO
TRIUNFO
CORTIÇO
COMENDADOR
GUIMARÃES

17
18

vila

65m²

vila

vários

P1
sim

cortiço

20
pessoas

10

19

CORTIÇO PRAÇA DA
BANDEIRA

cortiço

20

CHÁCARA DO
CARMELO

vila

21

VILA DELFINA
CINTRA

vila

45m²

51,80 m²

tombada pelo CONDEPHAAT

x

P1

13

8

2

P1

não

x

não

x

sim

x
(catadores)

1

listada pelo CONDEPHAAT
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x

2

insalubridad
e

Sim
(13)
São Vicente
de Paula

22

VILA DONA RITINHA

vila

42,47m²

26

P1

listada pelo CONDEPHAAT

23

VILA FLORIANO
PEIXOTO

vila

63,15 m²

14

P1

listada pelo CONDEPHAAT

24

VILA JACINTA
CINTRA

vila

53,07m²

8

P1

listada pelo CONDEPHAAT

25

VILA JUNDIAÍ

vila

93,50 m²

6

P1

listada pelo CONDEPHAAT

26

VILA MANOEL
HEITOR/ CHACRINHA

parc.
irregular

4

27

VILA PÁDUA SALLES

Vila

12

P1

28

VILA QUINTINO
BOCAIÚVA

vila

40,91 m²

8

P1

29

VILA VALERIANA
CINTRA

vila

45,87 m²

13

P1

x
x

Listada pelo CONDEPHAAT
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Damas de
Caridade

São Vicente
de Paula

São Vicente
de Paula

São Vicente
de Paula

1

sim

x
4

11

sim

2

inundação

Damas de
Caridade

Mapa 8 – Assentamentos Vistoriados
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2.2. O déficit habitacional em Amparo: A Fundação João Pinheiro e as
informações municipais
A principal fonte para caracterizar as necessidades habitacionais no
município de Amparo foi o estudo sobre o “Déficit Habitacional no Brasil” elaborado
pela Fundação João Pinheiro (FJP). Este tornou-se referência nacional ao discriminar
o que denomina déficit da inadequação. A FJP utilizou os dados do Censo 2000
para a quantificação das necessidades habitacionais, apresentando já alguma
distorção, dada à defasagem temporal e também pela ausência de estudos em
campo, que pudessem diferenciar regiões e municípios de acordo com sua
especificidade local. Sendo assim, buscou-se levantar também outras fontes de
dados existentes na Prefeitura de Amparo, associando, a estas, uma coleta de
dados primários, realizados através de visitas de campo. Além das visitas em
campo, foram também utilizadas outras informações como a análise sobre o
cruzamento da planta mais recente do município e a planta do GEGRAN contendo
todos os cursos d’água originais, os dados da Secretaria da Saúde, referente ao
Sistema Municipal de Informação (DATASUS)2 e outros dados primários levantados em
campo.

2.2.1 – O método da Fundação João Pinheiro para o cálculo do déficit
habitacional
A FJP introduziu um conceito mais amplo de necessidades habitacionais,
classificando-o em duas categorias: o déficit habitacional básico e a inadequação
de moradias. O déficit habitacional básico é entendido como a necessidade da
provisão de novas moradias ou porque a família não possui uma moradia digna, ou
porque há necessidade de substituição da moradia existente. Já o conceito de
inadequação de moradias “reflete problemas na qualidade de vida dos moradores:
não estão relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações e sim a
especificidades internas do mesmo”. Para solucionar tais problemas (inadequações)
a política de habitação deverá incorporar ações complementares como: reforma
das moradias, obras de saneamento, de pavimentação ou mesmo a assessoria

2
O banco de dados do Sistema Municipal de Informação (DATASUS) atinge aproximadamente
86,39% das famílias moradoras em Amparo, totalizando assim 17.271 famílias cadastradas. Estima-se
também que 11,45% tenham Plano de Saúde e, portanto não utilizam a rede pública de atendimento.
É de supor que nosso objeto de estudo esteja contemplado por este banco de dados, tendo em vista
se tratar de famílias com baixo poder aquisitivo, em situação de precariedade habitacional,
dependentes do Sistema Único de Saúde.
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jurídica. Não há necessidade de substituição da unidade habitacional existente, e
sim, de sua melhoria.
Os dados também podem ser apresentados por faixa de renda, com o
objetivo de identificar os casos onde há necessidade de subsídios por parte do
governo para a efetivação da melhoria/obra. De forma esquemática, os aspectos
metodológicos apresentados pela FJP podem ser resumidos da seguinte forma:

Quadro 1 - Metodologia de cálculo do déficit e da inadequação dos domicílios
para as unidades da federação e municípios – 2005
BRASIL, UNIDADES DA FEDERAÇÃO E REGIÕES METROPOLITANAS
DÉFICIT HABITACIONAL
• Componentes:

• Detalhamento:

• Reposição do estoque

• Cálculo para áreas:

− Domicílios rústicos

- urbana

• Incremento do estoque

- rural

− Domicílios improvisados

- total

− Coabitação familiar

- aglomerado rural de extensão

−Famílias

conviventes urbana

secundárias

- restante das áreas rurais

− Cômodos alugados e cedidos

- aglomerados subnormais

(coabitação disfarçada)

• Cálculo por faixas de renda

− Ônus excessivo com aluguel

familiar

INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS
• Componentes:
-

Densidade

• Detalhamento:
excessiva

de

moradores por dormitório
-

Carência

infraestrutura

• Cálculo para áreas:
- urbana

de

serviços

(energia

de

- aglomerados subnormais

elétrica, • Cálculo por faixas de renda familiar

abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta de lixo)
- Inadequação fundiária urbana
-

Inexistência

de

unidade

sanitária
Domiciliar exclusiva
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
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2.1.1.1. O déficit habitacional básico
“O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às
deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de
habitabilidade devido à precariedade das construções ou em virtude de desgaste
da estrutura física. Essas devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de
incremento do estoque, devido à coabitação familiar ou à moradia em imóveis
construídos com fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido,
portanto, como ‘déficit por incremento de estoque’ e como ‘déficit por reposição do
estoque’”.

Tabela 22 - Estimativas do Déficit Habitacional Básico (1) – 2000
Amparo/SP
DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO (2)
DOMICÍLIOS VAGOS
ABSOLUTO
% DO TOTAL DOS DOMICÍLIOS
Total
urbana
Total
urbana
rural
Total
urbana
rural
1.449
1.088
361
8,64
8,74
8,34
2.704
1.783
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas

rural
921

Tabela 23 - Estimativas dos Componentes do Déficit Habitacional Básico (1) –
2000
Amparo/SP
DOMICÍLIOS RÚSTICOS
DOMICÍLIOS IMPROVISADOS

FAMÍLIAS CONVIVENTES

CÔMODOS

(2)

urban
Total

urbana

rural

Total

urbana

rural

Total a

rural Total

urbana

rural

33

20

13

1.289

967

322

127

26

0

0

101

0

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas: Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em
"DEMAIS MUNICÍPIOS".
(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos
rústicos.
(2) Para municípios o déficit habitacional básico não inclui as estimativas de domicílios rústicos
inferiores a 50 unidades.

No déficit por reposição de estoque estão contabilizados os domicílios
rústicos que são aqueles construídos por madeira aparelhada, sem alvenaria e
insalubres, que, portanto, deverão ser substituídos. O conceito de depreciação
considera que qualquer imóvel que tenha mais de 50 anos, se não foi reformado,
teve sua habitabilidade comprometida. Nestes casos haverá a necessidade de
recursos para reforma dos mesmos. Embora a Fundação João Pinheiro não tenha
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apurado nenhum caso deste em Amparo, os dados do DATASUS e as vistorias em
campo

apresentaram alguns

números

que

devem ser considerados.

Na

comparação dos dados das diferentes fontes, tem-se

Tabela 24 - Domicílios Rústicos
Fonte
FJP
DATASUS

Vistorias
em
Campo

Taipa não revestida
Madeira
Madeira aproveitamento
outros
total
Biquinha
Bosque dos Eucaliptos

Quantidade de
domicílios
0
1
41
8
21
72
32
30

Referência/ano

observações

2000

Setembro/2008
Análise em planta
Análise em planta

12

Vistoria

Vila das Pedras 2

18

PTTS/ PMA

Jaguari

12

Vistoria

Planalto da Serra
Magnetti Marelli

12
128
12

Vistoria e cadastro
Análise em planta
Vistoria

Sabini
Beco do Triunfo
total

6
2
264

Vistoria
Vistoria

Domicílios em APP
Domicílios em APP
Domicílios em risco
por declividade
Projeto em
andamento junto
ao FNHIS
Regularização
assessoria USF
Rústicos
Domicílios em APP
Rústicos (alvenaria
precária)
Rústicos
Rústicos

Com relação aos dados do DATASUS considerou-se taipa revestida como
adequada, não contabilizada, portanto, como déficit por não haver necessidade
de substituição imediata destas moradias. Considerou-se também como déficit
edificações em alvenaria precária, construídas em locais impróprios onde será
necessária a remoção. É o caso das unidades habitacionais no entorno da Magnetti
Marelli, que embora os moradores tenham substituído a madeira por alvenaria o
fizeram de forma precária e em área que oferece risco à população.
Na vistoria de campo observou-se a existência de imóveis rústicos (ao
contrário do que apresentavam os dados da FJP) e estes estão localizados
principalmente em núcleos de favela (no entorno da Magnetti Marelli, Beco do
Triunfo e na área denominada Sabini) e nos loteamentos Planalto da Serra e Jaguari.
Como é possível observar na tabela, foram também acrescentados neste campo,
os domicílios que estão localizados em Área de Proteção Permanente (APPs)

nos

loteamentos Bosque dos Eucaliptos e Planalto da Serra. Constata-se, assim que o
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total se eleva (em relação ao total pela contabilização dos dados do DATASUS) com
a inclusão dos domicílios em APPs.

Figura 2 - Jaguari

Figura 1 - Planalto da Serra

Quanto aos domicílios em APP e em situações de risco, que poderiam se
situar na contabilização dos domicílios rústicos se o IBGE fizesse esta mensuração,
cabe incluir algumas observações. Em todos os locais visitados e sobre os quais
foram produzidas as fichas, houve o cuidado de demarcar as áreas de preservação
permanente (APPs), conforme instituídas pelo Código Florestal. Entretanto é
importante reafirmar e esclarecer que nem toda a área definida como APP
representa necessariamente risco. Com relação ao risco de inundação, esta
informação

vai

depender

da

demarcação

das

planícies

de

inundação,

acompanhado de detalhado levantamento topográfico das áreas comprometidas,
para que se possa contabilizar quantas remoções serão necessárias. Foram
identificadas diversas moradias em APP, considerando em alguns casos a hidrografia
original, levantada através dos mapas do IGC, que apontam exatamente onde se
localiza o curso d’água, independente dos processos de alteração sofridos por estes
posteriormente (aterros de nascentes, retificação de córregos, etc).
Paralelamente, também devem ser consideradas as ocupações em
declividades acentuadas, fator determinante de risco geotécnico, comprometendo
as condições de habitabilidade no loteamento proposto. Pode ser citado o caso
dos lotes (maiores que 900m2) do Bosque dos Eucaliptos, que possuem declividade
acentuada e que devem ser monitorados para que não sejam ocupados de forma
inadequada, colocando em risco as famílias moradoras.
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Figura 3 – Bosque dos Eucaliptos

No campo do déficit por incremento de estoque estão os domicílios
improvisados e a coabitação familiar, esta configurada como a soma entre as
famílias conviventes e as moradias em cômodos. A FJP considera improvisados3 os
domicílios que se encontram em edificações construídas para fins não residenciais e
que são adaptadas para moradia, de forma precária, o que indica a necessidade
de novas unidades habitacionais.
O estudo da Fundação João Pinheiro aponta 33 domicílios improvisados,
sendo 20 em área urbana e 13 em área rural. O cadastro da Saúde não possui este
dado, entretanto o que se observa nas vistorias realizadas é que há algumas
edificações antigas, resquícios do patrimônio rural da cidade, que abrigam famílias
moradoras em cômodos ou unidades habitacionais precárias, muitas vezes sem
banheiro individualizado, que são adaptadas para o uso residencial. Isto ocorre na
área denominada Biquinha, onde há 13 domicílios improvisados em uma antiga
colônia rural. Estes domicílios são alugados por famílias de baixa renda. No caso do
Sabini, pode-se dizer que o imóvel principal foi adaptado para abrigar a família que
atualmente mora nesta edificação. O cortiço da Praça da Bandeira também possui
edificação improvisada, revertida em cômodos para aluguel. Na área rural há
diversos casos em que o funcionário reside na própria fazenda onde trabalha,
alojando-se algumas vezes em imóveis improvisados, existentes e construídos para
outra finalidade e adaptados para moradia.
Tabela 25 - Domicílios Improvisados
3

Considera-se improvisada a moradia que se localiza em espaços como: barracões de granja, prédios
em construção, vagões de trem, carroças, tendas, barracas, trailers, grutas e aqueles situados sob
pontes ou viadutos.
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Fonte
FJP
Vistorias em Campo

Referência/ano
2000
Vistoria
Vistoria
Vistoria

33
13
1
1
15

Biquinha (colônia)
Sabini
Praça da Bandeira
total

Figura 5 - Biquinha

Figura 4 - Biquinha

De acordo com os dados da FJP, 100% das famílias que moram em
domicílios improvisados na área urbana possuem renda familiar mensal entre 3 e 5
salários mínimos, público este que ainda possui dificuldade em adquirir um imóvel
no mercado formal.

Tabela 26 - Domicílios Urbanos Improvisados, por Faixas de Renda – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3

MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5 A 10

MAIS DE 10

TOTAL

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

absoluto

%

0

0,00

20

100,00

0

0,00

0

0,00

20

100,00

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

O mapa a seguir, extraído das informações censitárias do IBGE, disponíveis no
Programa Estatcart, espacializa estes dados da FJP.
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Mapa 9 - Domicílios improvisados

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 20
2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
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Para o cálculo da coabitação familiar, somam-se as famílias conviventes
secundárias que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio com as que
vivem em cômodos – exceto os cedidos por empregador. Famílias conviventes
secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas ou não por laço
de parentesco e que moram no mesmo domicílio com outra família.
Os dados da FJP apontam que não só em Amparo, mas no total Brasil,
também a coabitação é o principal fator de déficit habitacional. Em Amparo
representa 98,16 % do total do déficit, perfazendo 1.289 famílias conviventes. Em
seu último estudo publicado pelo Ministério das Cidades, a FJP aprofunda o tema da
coabitação através de pesquisas de campo realizadas em Campos, no Rio de
Janeiro 4 e conclui ser “consenso que parte das famílias conviventes estão nessa
situação por opção”. Sendo assim, adverte que devemos relativizar a importância
do dado apresentado. O estudo de 2005 concluiu que “considerar a totalidade das
famílias conviventes no déficit habitacional, com toda a certeza, está contribuindo
para que ele seja superestimado”, mas que não por isso pode-se simplesmente
excluir estas famílias do déficit. Para apurar este dado o estudo em campo é
fundamental e no caso de Amparo a coabitação aponta peculiaridades.
A coabitação foi encontrada predominantemente em loteamentos
clandestinos e irregulares na periferia da cidade. Muitos destes foram concebidos
como loteamentos de chácara, com lotes de até 900m2, 2.000m2, e hoje abrigam
mais de uma família de modo informal, sem que houvesse a subdivisão legal dos
lotes. Esta situação apresenta-se de algumas formas:
 lotes de chácara com testadas com mais de 10 metros (às vezes 30 ou
mais) subdivididos em várias unidades habitacionais; (ex: Chácara São
João);
 lotes de 250m2, subdivididos em lotes de 125m2; (ex: Silvestre)
 unidades habitacionais instaladas nos fundos de lotes; (ex: Chácara São
João);
 na área central, em lotes de grande porte transformados informalmente
em unidades multifamiliares, com individualização das unidades de
forma precária e informal. (ex: Chacrinha);

4
Em Campos/RJ, baseado em dados coletados pela FJP, 36% das famílias conviventes foram retiradas
do cálculo do déficit pois não desejam instituir unidade residencialdexclusiva.
.e .m .a .c .a .m
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 lotes em loteamentos clandestinos, com alta declividade, subdividido em

edificações com mais de um pavimento, alugados para diversas famílias
em um único lote. (ex: Bosque dos Eucaliptos);
 a esta situação podemos associar duas causas principais. Uma delas é

que Amparo acabou alojando as famílias de baixa renda em imóveis do
mercado informal, ou seja, em lotes situados em loteamentos
clandestinos e irregulares, concebidos inicialmente como lotes para
chácara e

adaptados para moradia de

interesse

social.

Estes

loteamentos irregulares e clandestinos, por não conseguirem ser
regularizados, foram comercializados informalmente.
As famílias moradoras destas áreas alegam ter optado por morar nestes
locais por serem lotes onde não se exige comprovação de renda ou fiador em
transações de venda ou locação. São imóveis mais baratos, e também mais
precários: muitas destas áreas não possuem infraestrutura instalada (pavimentação,
redes de água e esgoto, acessibilidade adequada). Outros se alojam em terrenos
com alta declividade, junto aos córregos e rios, o que impede a regularização
jurídica do loteamento.
Em toda a cidade, a comprovação da coabitação se dá pela verificação
da existência de múltiplos medidores de energia elétrica em um mesmo lote.
Observou-se nas vistorias, que grande parte das famílias que coabitam aluga estes
imóveis de terceiros, o que faz questionar se parte destas unidades habitacionais
não estão sendo promovidas por empreendedores do mercado informal: indivíduos
que adquirem lotes irregulares ou clandestinos edificam nestas múltiplas unidades
habitacionais para fins de aluguel informal. Destaca-se o caso do Jardim das Aves
onde há edificações de maior porte, com 3, 4 e até 5 pavimentos, ocupadas por
famílias que alugam unidades individualizadas em um mesmo lote.

Figura 6 – Jardim das Aves

dChácara
.e São
.mJoão
.a .c .a .m .p
Figura 7 planejamento,
–
projeto e consultoria s/c ltda

Há que se considerar também que a falta de oferta de moradias de interesse
social promovidas pelo mercado formal e pelo poder público, impediu que
houvessem alternativas para a faixa de renda que não consegue obter
financiamento para adquirir ou construir uma casa legal. Certamente a demanda
por imóveis menores, voltados para famílias de menor renda foi superior à demanda
de lotes para chácara. Sendo assim, o que poderia ser adequado como lote de
chácara, viabilizou a implantação de múltiplas unidades habitacionais voltadas para
a baixa renda: 2, 3, 4, 5 ou até 6 (Chácara São João, Jardim das Aves, Bosque dos
Eucaliptos, etc). As testadas de dez metros foram reduzidas à 5m ou menos. Lotes
de fundo foram instituídos, e os de 250m2 foram desdobrados em lotes de 125m2.

Figura 8 – Desdobro – Chácara São João

Figura 9 – Bosque dos Eucaliptos

Vale destacar que, observando as construções tradicionais da cidade
pode-se concluir que esta situação também reproduz os espaços de moradia do
passado. As casas de vilas situadas na área central da cidade são em sua maioria
geminadas, com pequena área construída (40, 60m2), muitas delas utilizando como
acesso vielas estreitas. É possível checar estas informações nas fichas constantes do
anexo 1. A coabitação, portanto aparece em praticamente todos os loteamentos
de chácara irregulares ou clandestinos, e também nos regulares voltados para o
interesse social.
A falta de dados atualizados e espacializados sobre a coabitação dificulta
a mensuração através das vistorias. Não foi possível obter a espacialização dos
dados da CPFL, que individualiza os medidores de luz para fins de cobrança. O
DATASUS também não apresenta esta informação. Os dados da FJP, entretanto,
apontam que este fenômeno ocorre não só na área urbana, mas também nas
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áreas rurais e de extensão urbana, lembrando que parte destes loteamentos
irregulares e clandestinos encontra-se fora do perímetro urbano, na franja entre o
urbano e o rural.

Tabela 27 - Famílias Conviventes, por Situação do Domicílio – 2000
Amparo/SP
FAMÍLIAS CONVIVENTES
TOTAL
URBANA
RURAL

% DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
TOTAL
URBANA
RURAL
Extensão demais
extensão
demais
Total
urbana
áreas
Total urbana
áreas
1.289
967
322
157
165
7,68
7,77
7,44
9,59
6,13
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas: Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em "DEMAIS
MUNICÍPIOS

Os dados abaixo também nos revelam que mais de 70% das famílias
conviventes urbanas possuem renda familiar entre 0 e 5 salários, o que reforça a
tese de que a coabitação em Amparo ocorre mais por falta de opção para
aquisição de um imóvel formal (em decorrência do baixo poder aquisitivo), do que
por opção. Também da área rural a coabitação representa, em Amparo, 96,40%
do déficit básico.

Tabela 28 - Famílias Conviventes Urbanas, por Faixas de Renda – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3
Absoluto

%

MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5 A 10

MAIS DE 10

absoluto

absoluto

absoluto

%

%

TOTAL
%

absoluto

%

440
45,50 249
25,75 209
21,61 69
7,14 967
100,00
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas : Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em "DEMAIS
MUNICÍPIOS

As famílias residentes em cômodos foram incluídas no déficit habitacional
porque esse tipo de moradia é na verdade a coabitação disfarçada. Segundo a
definição do IBGE, os cômodos são “domicílios particulares compostos por um ou
mais aposentos localizados em casa de cômodo, cortiço, cabeça de porco etc.”
Encontramos em Amparo uma casa de cômodos na Praça da Bandeira que
funciona quase como um abrigo para pessoas sozinhas e moradores de rua.
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Em Amparo, observamos que o aluguel é uma importante forma de acesso
àFigura
moradia,
independente
moradora.
caso da moradia de
10 – Praça
da Bandeira da renda da família
Figura
11 – Praça No
da Bandeira
interesse social ela se dá também através do aluguel, e em diversos casos
configurando cortiços ou “casas de cômodos”. Esta tipologia está presente tanto na
área central, conforme apresentado em algumas fichas de vistoria, mas aparece
também nos loteamentos irregulares e clandestinos. Sendo a FJP, 127 famílias
moram em cômodos no município de Amparo.

Figura 12 – Residência Barba – Chácara São João

Figura 13 – Praça da Bandeira

Tabela 29 - Cômodos (1), por Situação do Domicílio – 2000
Amparo/SP
CÔMODOS
TOTAL
URBANA

% DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES
TOTAL
URBANA
RURAL
extensão demais
extensão
demais
Total
urbana
áreas
Total
urbana
áreas
127
101
26
19
7
0,76
0,81
0,60
1,16
0,26
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas : Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em
"DEMAIS MUNICÍPIOS".
(1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugados e cedidos, exceto os cedidos por
RURAL

empregador.
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Mais uma vez deve-se destacar que a grande maioria da população que
mora em cômodos tem renda inferior a 5 salários mínimos, demonstrando que
quem opta por esta forma de moradia o faz por falta de renda.

Tabela 30 - Cômodos (1) Urbanos, por Faixas de Renda – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3
absoluto

%

MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5 A 10

MAIS DE 10

absoluto

absoluto

absoluto

%

%

TOTAL
%

absoluto

%

44
43,56 24
23,76 33
32,67 0
0,00 101
100,00
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas :- Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em
"DEMAIS MUNICÍPIOS".
(1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugados e cedidos, exceto os cedidos por
empregador.

O mapa a seguir, extraído das informações censitárias do IBGE, disponíveis no
Programa Estatcart, espacializa estes dados da FJP.
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Mapa 10 - Domicílioss Particulares tipo Cômodo

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
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Mapa 11 - Unidades em Domicílio
Domicílios Coletivos

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
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Associado ao déficit por reposição ou incremento, a FJP criou um novo
indicador de déficit denominado de ônus excessivo com aluguel. Considera-se
neste grupo “as famílias urbanas, com renda familiar de até três salários mínimos,
que moram em casa ou apartamento (domicílios urbanos duráveis) e que
despendem mais de 30% de sua renda com aluguel”. Em Amparo estima-se que
640 famílias encontram-se nesta situação.

Tabela 31 - Domicílios Urbanos (1) Alugados, por Famílias com Renda até 3
Salários-Mínimos – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
DOMICÍLIOS ALUGADOS
sem rendimentos

até 1 s.m.

mais de 1 a 2 s.m.

mais de 2 a 3 s.m.

52
75
211
302
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas

Como mencionado anteriormente, grande parte dos imóveis existentes
para fins de moradia em Amparo faz parte do mercado de locação. Em diversos
loteamentos, vilas e cortiços visitados, foram encontradas famílias de baixa renda
pagando altos aluguéis. Este é o caso dos catadores de lixo que vivem da
reciclagem e moram em imóveis alugados, pagando de R$ 100,00 a R$ 300,00 por
uma casa/cômodo para morar. Estes imóveis, muitas vezes precários, são também
irregulares e locados no mercado informal de aluguéis. Associada a precariedade
da renda para o pagamento mensal do aluguel, destacamos também a
insalubridade dos locais de moradia. Junto à moradia há também a disposição
inadequada de lixo coletado, o que gera o aparecimento de ratos e insetos,
comprometendo a saúde pública do local e de seu entorno.
Além disso, vale destacar que projetos futuros de habitação social que
envolvam demanda que vive da reciclagem de lixo, deverão considerar a
necessidade de garantir a disposição adequada do material coletado próximo ao
local de moradia das famílias, que dependem desta atividade para a geração de
renda.
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Considerar esta característica como déficit, significa dizer que estas famílias
Figura
14 – Chácara
São Joãoalternativas
necessitam
de formas

Figura 15 –habitacional,
Jardim Europa necessariamente
de atendimento

subsidiadas e geridas pelo poder público local, ou por outros atores como é o caso
da Associação das Damas de Caridade e a Sociedade São Vicente de Paula, que
cumpre importante papel social promovendo o aluguel social em seus imóveis.
Estas entidades atendem a diversas famílias carentes de Amparo, utilizando um
critério próprio para a seleção das mesmas. Através do subsídio no valor dos
aluguéis estas entidades garantem a permanência de pessoas carentes morando
em moradias dignas e bem localizadas, associando o benefício da moradia ao
atendimento social integrado.

2.1.1.2. O déficit habitacional pela inadequação
O conceito de inadequação pretende incluir no levantamento das
necessidades habitacionais aquelas moradias que “não proporcionam condições
desejáveis de habitabilidade, o que não implica, contudo, em necessidade de
construção de novas unidades”. O estudo da FJP incluiu neste levantamento apenas
aquelas localizadas em áreas urbanas. Devemos lembrar que na área rural as
condições de moradia e saneamento são diferentes das urbanas e deverão ser
consideradas inseridas neste contexto. O que é inadequado na área urbana pode
não ser no rural.
Vale destacar que os critérios adotados para a inadequação habitacional
“não são mutuamente exclusivos” e, portanto os resultados não podem ser somados.
Um mesmo domicílio muitas vezes apresenta mais de um fator de inadequação.
Entretanto o levantamento destes dados poderá ser importante ferramenta para
mensurar e quantificar os valores necessários para a implementação dos programas
de habitação constantes no Plano. Significa dizer que a partir do levantamento das
demandas, organizadas segundo critérios específicos (saneamento, regularização
jurídica, ou inadequação da edificação) poderemos estimar os recursos necessários
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para cada tipo de ação: instalação de redes de água e esgoto, reforma e
ampliação de unidades habitacionais ou

mesmo processos de regularização

jurídica e fundiária.
A FJP considera inadequados os domicílios com carência de infraestrutura,
com adensamento excessivo de moradores, com problemas de natureza fundiária,
em alto grau de depreciação ou sem unidade sanitária domiciliar exclusiva. Sob o
ponto de vista da infraestrutura, consideram-se inadequados também os que não
possuem qualquer 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. Estes dados serão checados a partir dos
dados do Cadastro de Saúde (DATASUS).
Segundo a FJP, 88,3% dos domicílios urbanos em Amparo são
considerados adequados, perfazendo, portanto, 10.991 domicílios. Entre estes,
apenas 16% abrigam famílias com renda de até 3 salários mínimos, 18,35%
correspondem a famílias com renda entre 3 e 5 salários mínimos e 65% atendem
famílias com renda superior a 5 salários mínimos.
Segundo o mesmo estudo a maior parte da inadequação resulta da falta
de infraestrutura, atingindo aproximadamente 684 domicílios. Deste universo, foram
confrontados os dados dos mais de 30 loteamentos irregulares ou clandestinos que
encontram-se em situação de irregularidade, muitos por não terem toda a
infraestrutura instaladas, exigida por lei para a aceitação do loteamento pela
Prefeitura. Muitos destes foram aprovados, mas tornaram-se irregulares por não terem
as obras previstas implantadas.
O adensamento excessivo vem em segundo lugar com 549 domicílios
inadequados. O adensamento excessivo ocorre quando “o domicílio apresenta um
número médio de moradores superior a três por dormitório. O número de dormitórios
corresponde ao total de cômodos que servem, em caráter permanente, de
dormitório para os moradores do domicílio. Nele incluem-se aqueles que assim são
utilizados em função de não haver acomodação adequada para essa finalidade.
Para o cálculo do indicador foram considerados somente os membros da família
principal, uma vez que as famílias secundárias foram incorporadas ao déficit
habitacional”.
Em seguida, estão os 144 domicílios sem banheiro, cujos casos puderam
ser verificados nas vistorias, em diversas vilas onde mais de uma unidade
habitacional utiliza uma mesma unidade sanitária. Já a inadequação fundiária

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

139

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

aparece com 129 domicílios em área urbana. A inadequação fundiária acontece
quando o morador tem a propriedade da habitação mas não possui a propriedade
“total ou parcial do terreno, ou fração ideal de terreno em que se localiza”. Também
aqui, serão confrontados os dados acerca dos loteamentos irregulares em Amparo,
que auferirão maior precisão em termos quantitativos.

Tabela 32 - Inadequação dos Domicílios Urbanos – 2000
Amparo/SP
INADEQUAÇÃO
ADENSAMENTO
DOMICÍLIO SEM
CARÊNCIA DE
FUNDIÁRIA (1)
EXCESSIVO (1)
BANHEIRO (1)
INFRAESTRUTURA (2)
% dos
% dos
% dos
% dos
domic.
domic.
domic.
domic.
absoluto urbanos
absoluto urbanos
absoluto urbanos
absoluto urbanos
129
1,04
549
4,41
144
1,16
684
5,50
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
(1) Apenas casas e apartamentos urbanos.
(2) Casas e apartamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infraestrutura:
iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou
fossa séptica, e coleta de lixo.

O primeiro item a ser analisado será a carência de infraestrutura. Conforme
já citado acima, a carência de infraestrutura está presente, predominantemente nos
loteamentos irregulares e clandestinos. Segundo os dados da FJP a inadequação
em relação a carência de infraestrutura se distribui, na área urbana de Amparo, na
seguinte proporção:

Tabela 33 - Domicílios Urbanos Não-Atendidos por Serviços de Infra--Estrutura (1) –
2000
Amparo/SP
ESGOT.
ABAST.
ÁGUA
E
DOMICÍLIOS
ILUM. ELÉTRICA
ABASTEC. ÁGUA
SANITÁRIO
ESGOT. SANIT. (2)
COLETA DE LIXO
URBANOS
absoluto %
absoluto %
absoluto %
absoluto %
absoluto %
12
0,10 409
3,29 406
3,26 153
1,23
151
1,21
12.447
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas : Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em "DEMAIS
MUNICÍPIOS".
(1) São listados todas as casas e apartamentos urbanos não atendidos pelos serviços de infraestrutura.
(2) Casas e apartamentos urbanos não atendidos simultaneamente por esses dois serviços.

O mapa a seguir, extraído das informações censitárias do IBGE, disponíveis no
Programa Estatcart, espacializa estes dados da FJP.
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Mapa 12 – Abastecimento de Água – poço ou nascente

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
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Mapa 13 - Esgoto – inadequação

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
2
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Neste item a comparação com os dados do DATASUS é muito importante,
pois além de atualizar o dado, ele inclui também a área rural, já que Amparo é um
município com vasto território rural. Note-se, portanto a enorme discrepância entre as
fontes de dados.

Tabela 34 – Inadequação pela carência da infraestrutura segundo os dados do
DATASUS
Fonte
Energia elétrica
Abastecimento de Água

FJP
12
409

Esgotamento Sanitário
Coleta de Lixo

406
151

DATASUS
200
2.646
(poço ou nascente e outros)
689 (céu aberto)
1.092
(queimado/ enterrado e céu aberto)

A tabela abaixo demonstra também a inadequação quanto à falta de
infraestrutura distribuída pelas mais diversas faixas de renda. Parte dos loteamentos
irregulares e clandestinos está ocupada por famílias de maior poder aquisitivo que
por este fato não fazem parte do escopo deste trabalho, embora apresentem
problemas e inadequações sobre o ponto de vista urbanístico.

Tabela 35 - Carência de Infraestrutura Urbana (1), por Faixas de Renda – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3

MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5

TOTAL

absoluto

percentual

absoluto

percentual

absoluto

percentual

absoluto

percentual

214

31,29

184

26,90

286

41,81

684

100,00

Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas :- Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em
"DEMAIS MUNICÍPIOS".
(1) Considerados as casas e apartamentos urbanos carentes de um ou mais dos serviços de
infraestrutura: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento
sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo.

Outro

componente

do

déficit

por

inadequação

relacionado

à

irregularidade dos loteamentos é a inadequação fundiária, que atinge um número
elevado de imóveis, se considerarmos os dados fornecidos pela CEARP. São 32
loteamentos irregulares e/ou clandestinos e mais de 6 mil lotes em Amparo.
Verificou-se esta situação em diversos locais de Amparo, o que indica que o dado
da FJP está subdimensionado. A tabela a seguir, elaborada pela CEARP apresenta
todos os loteamentos irregulares ou clandestinos, os números reais de lotes
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existentes, já considerando os desdobros implantados, além da situação da
infraestrutura de cada um deles.
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Tabela 36 - Relação dos Loteamentos Irregulares e Clandestinos e sua condição de infraestrutura
Loteamento

Corsetti Jardim
Europa

No.
Lotes

Ano

Tipo

Histórico

2002

aprovado/
IRREGULAR

DESMEMB.

13

1974
78

aprovado/
IRREGULAR

APROV LOT
CHACARAS

APROV LOT
CHACARAS

1976

Vaccari
Milton
Nascimento
Jardim
Modelo

21
1981
314

não

cascalho

não

não

não

não

não

x
sim

sim

sim

sim

sim

Fossas

sim

sim

sim

cascalho

parcial

sim

sim

sim

não

não

não

não

não

deteriorado

não

não

fossas

def.

não

poço

fossas

não

não

não

não

não

não

não

não

1.000
Aprovado/
IRREGULAR
loteamento
clandestino
loteamento
clandestino

35

Ener.

sim
aprovado/
IRREGULAR

25

Esg.

Aprovado
/IRREGULAR

não
APROV LOT
CHACARAS
APROV LOT
CHACARAS

não

sim

sim

não

não

não

sim

não

não

não

não

não

não

sim

não

não

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

250 a
360
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A irregularidade é a
ETE.
Original-78/ hoje
100 lotes

sim

1978

Chácara
Das Águas

Água

x

APROV LOT
CHACARAS

1988

67

Dren.

Observ.

sim
Aprovado/
IRREGULAR

Fazenda
São Jose

Pav.

não

1978

163

Vistoria

sim
Irregular

21

Infraestrutura
Guias/
Vias
sarjetas

250
aprovado/
IRREGULAR
aprovado/
IRREGULAR

1963
374

Lote
padrão
(m²)

comercial

2002
292

Panorama
Tropical
Planalto da
Serra
Alto da
Serra
Chácaras
Chácaras
Brumado
Chácaras

NUP
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85% do
loteamento está
localizado em Serra
Negra
Tem vários
desmembra
mentos.
dentro do Chácara
das Águas.
dentro do Chácara
das Águas.
Consolidado - falta
metade de uma
quadra - tem

Loteamento

No.
Lotes

Ano

Tipo

Histórico

NUP

Lote
padrão
(m²)

Infraestrutura
Guias/
Vias
sarjetas

Vistoria
Pav.

Dren.

Água

Esg.

Observ.

Ener.
processo judicial.

Bosque Dos
Eucaliptos

1995
226

Aprovado
/IRREGULAR

1989
Estância
SEABRA

53
1997
352
Jardim São
Roberto

Fazenda
Tamburi
Chácaras
Parque
Turístico
Serra Negra
Santa Maria
do Amparo
Villagio Di

sim

asfalto e
cascalho

parcial

x
fossas

sim

sim

sim

não

não

cascalho

não

sim

fossa

Chácaras.
Processo
avançado de
regularização

sim

600
Aprovado
/IRREGULAR
Aprovado
/IRREGULAR

300
sim

parcial

Asfalto e
cascalho

parcial

não

sim

sim

não

não

não

não

parcial

sim

parcial

sim

não

sim

sim

sim

não

poço

fossas

x

Aprovado
/IRREGULAR
1985

Irregularidade ETE.

sim
Aprovado
/IRREGULAR

15
1978

sim

169

Aprovado
/IRREGULAR

189

loteamento
clandestino
1988

2664
412
125

1998
2001

1500
sim

sim

Asfalto e
cascalho

parcial

não

não

sim

sim

fossas

sim

parcial

poço

fossas

sim

sim
loteamento
clandestino
Aprovado
/IRREGULAR
Aprovado

Desmembramentos
e ocupações
clandestinas

Tem processo
judicial
não

não

sim
sim

sim
sim

não

não

não

não

sim
sim

sim
sim

sim
sim

sim
sim

250

Precário.
parcial
sim
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não
aceita

1982
207

Estância
Netinho
Chácaras
Serra Das
Estâncias

sim

sim

1981

Vale Verde

700 a
900

Aprovado
/IRREGULAR

43
Jardim Vila
Rica

sim
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Chácaras –aceito.

Loteamento

No.
Lotes

Ano

Fiori

Histórico

200
Jaguari

1983
453

loteamento
clandestino
loteamento
clandestino
loteamento
clandestino

144

Lote
padrão
(m²)

Infraestrutura
Guias/
Vias
sarjetas

Vistoria
Pav.

Dren.

Esg.

Observ.

Ener.

Chácaras - em
processo final de
regularização
sim

não

cascalho

sim

sim

fossas

sim

não

não

não
Parcial
com
paralelep.

não

não

não

não

sim

x

sim

não

x
parcial

sim

sim

Tem processo para
regularização

sim
Chácaras.

loteamento
clandestino

João Lino

20

Biquinha

7

loteamento
clandestino
loteamento
clandestino

José Roque
Alves
São Serafim

6

loteamento
clandestino

6

loteamento
clandestino
loteamento
clandestino

sim

não

cascalho

sim

sim

fossas

sim

não

não

não

não

não

não

não

sim
sim
(estrada
municipal)

não

cascalho

não

sim

não

sim

não

cascalho

não

não

não

não

x

Já possui 15 lotes.

Não tem
ocupação
Tem processo
judicial.

Sim
(estrada
municipal)

não

cascalho

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não

não
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Água

1995

40

Camping
da Prainha

NUP

/IRREGULAR

Condomínio
Casa
Grande

Casalini
Condomínio
Fazenda
Monte
Castelo

Tipo
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Loteamento

Jardim
Bianca
Total

No.
Lotes

70
6.804

Ano

Tipo

Histórico

NUP

Lote
padrão
(m²)

Infraestrutura
Guias/
Vias
sarjetas

sim

sim

Vistoria
Pav.

sim

Dren.

sim
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Água

sim

Esg.

sim

Observ.

Ener.

sim

Parcelamento em
APP – problemas
de drenagem.

Por fim, os outros dois componentes da inadequação são os domicílios sem
unidade sanitária e com adensamento excessivo. Quanto à inadequação pela
falta de unidade sanitária, os dados da FJP apontam 144 domicílios sem banheiro.
Observamos esta situação predominantemente na área central, em vilas como a
da Pádua Salles, Casalini, na Chacrinha e na Biquinha. Os proprietários improvisam
novas unidades habitacionais para aluguel sem a individualização do banheiro. Há
casos de vilas em que parte das casas possui banheiro individual, enquanto outras
menores cujas famílias dividem o banheiro com vizinhos. Quase 70% das famílias
que habitam estes domicílios tem renda mensal de até 5 salários mínimos.

Tabela 37 - Características dos Domicílios Urbanos (1) Sem Banheiro – 2000 por
faixa de renda
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3

MAIS DE 3 A 5

MAIS DE 5

TOTAL

absoluto

percentual

absoluto

percentual

absoluto

percentual

absoluto

percentual

51

35,42

41

28,47

52

36,11

144

100,00

Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas
Notas : Municípios de população na cidade, inferior a 20.000 habitantes foram agrupados em
"DEMAIS MUNICÍPIOS".
(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos

Neste caso, os dados da base censitária apresentam a seguinte disposição
espacial:
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Mapa 14 – Domicílios ssem banheiro ou sanitário

Fonte: IBGE, Resultados do Universo do Censo Demográfico 2000 - Malha Setorial Digital dos Municípios 2000
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Quanto ao adensamento excessivo, não foi possível apurar esta
informação em campo, pois não há dados no município sobre este indicador. A
FJP aponta 549 domicílios com adensamento excessivo, sendo que 117 alugados
por famílias com renda inferior à 3 salários mínimos. Observe-se que a maior faixa
salarial do adensamento excessivo está nas famílias com renda maior que 5
salários mínimos.

Tabela 38 - Adensamento Urbano Excessivo (1), por Faixas de Renda – 2000
Amparo/SP
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)
ATÉ 3

MAIS DE 3 A 5

absoluto

percentual absoluto

MAIS DE 5

percentual absoluto

TOTAL
percentual absoluto

175
31,88
118
21,49
256
46,63
549
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregioes Geográficas

percentual
100,00

2.3. A consolidação das necessidades habitacionais presentes e futuras
A partir das estimativas levantadas através de dados primários e
secundários, foi possível realizar os cálculos estimados das necessidades
habitacionais presentes e futuras. Nesta etapa, foram consolidados os números das
necessidades presentes, assim como as futuras, através do cálculo da projeção
populacional e do respectivo fluxo de domicílios a ser demandado nos próximos
anos.
Deve-se ressaltar que houve um esforço em calibrar os dados de déficit
contabilizados pela Fundação João Pinheiro e atualizá-los através de projeções,
considerando a taxa geométrica de crescimento populacional entre 2000 e 2007
e da base de projeções realizadas pela Fundação SEADE até o ano de 2025,
ainda que para os casos de coabitação, estas projeções são desprezíveis. A
Fundação SEADE realizou tais projeções para todos os municípios do estado de São
Paulo, mas superestimou, para o caso de Amparo, pelo menos, o montante
populacional em 2005, cujo número superou o número absoluto apresentado pelo
IBGE na contagem de 2007. Isto exigiu a inclusão de um fator redutor para as taxas
de crescimento dos anos posteriores a 2007. Os cálculos resultantes trouxeram
números absolutos consideravelmente menores daqueles apresentados pela
Fundação.
As necessidades apresentadas aqui se referem, portanto, ao montante do
déficit habitacional para as várias modalidades constatadas para o caso de
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Amparo e à demanda futura, compreendida como o fluxo de domicílios
necessários para o atendimento aos segmentos populacionais que necessitarão
de novas moradias nos próximos anos, com renda familiar de até 5 salários
mínimos. Estas necessidades já serão apresentadas como linhas programáticas, no
âmbito de uma classificação realizada considerando as principais problemáticas
existentes em Amparo, a partir, inclusive das decisões referendadas pelo governo
quanto às intervenções que deverão ser realizadas para cada problemática.
Significa dizer que as modalidades de intervenção diferenciadas foram assumidas
como decisões políticas do governo.
A partir destas necessidades, foram calculados os custos e definidas as
estratégias de investimentos, considerando os três entes federativos e a
proporcionalidade dos investimentos de cada um, apresentados no item 4 deste
plano. Com este primeiro conjunto de estimativas, foi possível estabelecer as
estratégias, metas e indicadores do plano para os próximos três planos plurianuais:
2010-1013; 2014-1017; 2018-2021. Cabe lembrar que este plano focaliza os
investimentos públicos na alocação de subsídios para ao atendimento ao déficit
habitacional de famílias com renda de até 5 salários mínimos, mas recomenda
que o poder público defina estratégias para que o setor privado também possa
promover moradias para as demais faixas de renda, que poderão ingressar em
linhas de financiamento para a aquisição de unidades no mercado.
Deve-se observar de antemão que este cálculo ressaltou basicamente as
necessidades habitacionais para famílias de até 5 salários mínimos, que
dependem de subsídio integral ou parcial nas políticas públicas de habitação,
afirmando, portanto, a necessidade de re-orientar os investimentos públicos para
este público, que somente terá solucionado seu problema habitacional a partir de
programas ou linhas de financiamento que utilizem recursos a fundo perdido ou de
baixa capacidade de retorno. As situações de maior vulnerabilidade social
presentes nas famílias de renda entre 1 e 2 salários mínimos serão atendidas, de
fato, com a injeção de quantias significativas de recursos públicos nas políticas
voltadas às famílias nestas condições, o que permitirá, no futuro, aliviar a expressiva
demanda por novas habitações.
Com a perspectiva de organizar as informações do déficit habitacional de
forma a classificá-las em linhas programáticas que demandarão recursos e
estratégias diferenciados, os dados foram agregados de forma diferente daquela
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produzida pela Fundação João Pinheiro. Desta forma, os quadros contendo a
consolidação das informações consideraram, em síntese, os agrupamentos
identificados com as principais modalidades de atendimento realizadas pelos três
entes federativos, embora cada um tenha programas específicos e várias linhas de
financiamento diferenciadas para cada uma destas modalidades. Os valores de
investimentos a serem realizados por cada uma destas modalidades poderá,
portanto, contar com as variadas linhas de financiamento a depender do arranjo
institucional e os tipos de demandas a serem atendidas pelos programas.

2.3.1. Provisão de unidades para reassentamento das famílias por
situação de risco ou estimativa de remoção
As estimativas de domicílios improvisados apresentados pela Fundação
João Pinheiro e contabilizados como déficit básico, somavam, em 2000, em
Amparo, apenas 20 domicílios. A Fundação não encontrou nenhum domicílio
rústico no município. Por outro lado, as vistorias de campo a partir das informações
apresentadas pela Prefeitura mostraram que o número de domicílios neste campo,
no qual, foram incluídos os casos de domicílios em riscos ou que deverão ser
removidos, é bem maior daquele indicado pela João Pinheiro. Ainda que estes
números devam ainda ser apurados, servem como uma ordem de grandeza, para
a qual se aconselha priorizar os investimentos. Aqui foram incluídos alguns núcleos
de assentamentos em Áreas de Proteção Permanente, domicílios rústicos e
improvisados. Muitos destes casos foram encontrados nos próprios loteamentos
irregulares (ocupações em APPs) e em pequenos núcleos de favelas existentes em
Amparo.
Mas além dos números que já haviam sido apurados e apresentados nas
etapas anteriores, foram incluídos também os números que consagram as opções
políticas quanto aos tipos de intervenção. É o caso por exemplo do Planalto da
Serra, para o qual a decisão foi a de retorná-lo à condição de chácara, decisão
esta que implica na remoção de um conjunto de famílias e que aparecerão
contabilizadas aqui neste campo, junto com as consideradas rústicas, em risco ou
localizadas em APPs. O caso do domicílio na Praça da Bandeira não foi
contabilizado aqui, uma vez que aparecerá no campo das intervenções em áreas
centrais. A tabela a seguir mostra os números que foram contabilizados:
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Tabela 39 - Domicílios indicados para remoção
Nome do
assentamento
Biquinha

Bosque dos
Eucaliptos
Jaguari

Tipo

Número de
domicílios

Loteamento
clandestino, em
processo de
regularização.
Loteamento
irregular
Loteamento
irregular

Planalto da Serra

Ocupação em
loteamento
irregular

Vila das Pedras

Ocupação / favela

Magnetti Marelli

Ocupação / favela

Sabini

Ocupação / favela

Vila Beco do Triunfo
Total

Ocupação / favela

Tipo de ocupação
32 APP.
13 Improvisados.

30 APP.
12 Risco / declividade.
12 Rústicos.
Projeto em
andamento.
128 APP.
103 Rústicos (cadastro)
e indicados para
remoção
(desadensamento)
18 Rústicos.
Com projeto e
recurso.
12 Rústicos.
Com projeto e
recurso.
6 Rústicos.
Com projeto e
recurso.
1 Improvisado.
Com projeto.
2 Rústicos.
369

Considerando que para os casos do Jaguari, Vila das Pedras, Magnetti
Marelli e Sabini, já há projetos concluídos ou em conclusão e já há recursos
garantidos para a construção das unidades, estima-se que a provisão total de
domicílios para as famílias que deverão ser removidas é de 320 domicílios, ou seja
369 menos 48 (domicílios que já serão atendidos).
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2.3.2. Provisão de unidades para o reassentamento das famílias
moradoras de cômodos
Em Amparo, a chamada coabitação, que é a soma das famílias
conviventes com aquelas moradoras de cômodos deve ser relativizada
considerando das especificidades locais. As baixas densidades determinadas pelo
padrão de urbanização disperso refletem baixas taxas de ocupação nos lotes,
que, não raras vezes, apresentam dimensões acima de 250 m². Diante desta
configuração, os casos considerados como de convivência familiar e de domicílios
em cômodos devem ser distinguidos em dois tipos de intervenção diferenciados.
No primeiro caso, e, já incorporando as críticas que foram explicitadas sobre a
metodologia da Fundação João Pinheiro acerca da convivência familiar por
opção, pode-se supor que a maior parte destas situações não é vista de forma
negativa e podem orientar adaptações no domicílio de forma a torná-lo
adequado para esta convivência, introduzindo mecanismos arquitetônicos de
privacidade a partir de reformas na própria moradia. As famílias conviventes não
foram incluídas, portanto, no campo da provisão como sugeria a Fundação João
Pinheiro, mas identificadas, no caso específico de Amparo, como situações
indicadas para a reforma domiciliar. Já as famílias moradoras de cômodos
indicam situações de desconforto e insalubridade, podendo chegar a conotar
situações de encortiçamento. De fato, os casos de famílias em cômodos não
podem, na maioria dos casos, serem resolvidos no próprio domicílio, supondo que
se tratem de casos para provisão de novas unidades.
A tabela a seguir mostra os números consolidados de famílias moradoras
em cômodos projetadas em 20005:
Tabela 40 - Moradias em cômodos
Faixa salarial
Número em 2000
Até 3
De 3 a 5
De 5 a 10
Mais que 10
Total
Fonte: Fundação João Pinheiro. Projeções a partir da TGCa entre 2000 e 2007.

5

44
24
33
101

As projeções para 2007 são desprezíveis.
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Como se pode concluir, há 101 domicílios em cômodos em Amparo que
deverão ser provisionados, lembrando que as faixas a serem atendidas com
recursos públicos perfazem 68 unidades.

2.3.3. Provisão de unidades para atendimento da demanda futura
(fluxos de domicílios futuros)
Esta projeção deve levar em conta a dinâmica populacional futura em
Amparo, observando-se o incremento das necessidades por novos domicílios até o
horizonte temporal do Plano no ano de 2021. Entretanto, o cálculo das demandas
futuras por novos domicílios não é simples, ao considerar, não só a dinâmica
populacional no âmbito do município, mas também as possíveis mudanças na
composição familiar para mensurar o número de unidades que serão
demandadas.
A projeção do fluxo de formação de domicílios foi calculada pelo
CEDEPLAR – Universidade Federal de Minas Gerais - para Brasil e unidades da
federação até o ano de 2023. O CEDEPLAR explicou este fluxo de formação de
domicílios como sendo o total absoluto de domicílios que será acrescentado ao
estoque no ano corrente. Segundo o Instituto, estes números darão a dimensão do
incremento absoluto de moradias em cada unidade territorial. O CEDEPLAR chama
atenção ainda para as dificuldades inerentes a este tipo de cálculo:
“O total de domicílios acrescentado a cada ano reflete mudanças
demográficas de um passado recente, como alterações na fecundidade, idade
média ao casar, idade média ao primeiro e segundo filho entre outras que afetam
diretamente a estrutura etária e que, de alguma forma são produzidas por
mudanças comportamentais. Além disso, mudanças relativas à mobilidade
espacial da população podem impactar de forma significativa o fluxo de
domicílios a cada ano. Tome como exemplo, a instalação de grandes projetos,
em função de vantagens comparativas estáticas, dadas pelos recursos naturais,
que podem provocar um fluxo migratório intenso, que por sua vez, produzirão
efeitos diretos e também indiretos no curto e médio prazo. Entretanto, tal dinâmica
é de difícil previsão, e deve ser considerado nos planos de desenvolvimento e
planejamento local e regional, para que os empreendedores e governos locais se
preparem para novas demandas originadas.” (MCidades / CEDEPLAR, 2007: 16).
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A partir da metodologia de projeção utilizada, definiram-se três cenários
possíveis: baixa fecundidade, baixa mortalidade e a média. O CEDEPLAR concluiu
que, em geral, o fluxo de formação de domicílios tenderá a diminuir até 2014,
retomando, a partir de 2015, trajetória de crescimento até 2020. Os gráficos a
seguir mostram tal comportamento para o Brasil:
Gráfico 5 – Fluxo Absoluto de Formação de Domicílios, segundo o cenário de
projeção populacional, por período. Brasil, 2003-2020.

Gráfico 6 – Fluxo Absoluto de Formação de Domicílios, segundo o cenário de
projeção populacional, por período. Região Sudeste, 2003-2020.
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Fonte: PDNAD (IBGE, 1982 a 2004). Projeção Populacional (CEDEPLAR, 2007). Projeção Taxas de
Chefia de Domicílio (CEDEPLAR, 2007)

Outra importante informação apresentada por este estudo do CEDEPLAR é
o tamanho médio dos domicílios, que sofrerá uma constante diminuição nos
próximos anos até 2023.
Tabela 41 - População, Demanda por domicílios e Tamanho Médio dos
Domicílios Projetados em abril de 2007 e na Revisão da projeção apresentada
em dezembro de 2007. Brasil, 1993 a 2023.

Fonte: PDNAD (IBGE, 1982 a 2004). Projeção Populacional (CEDEPLAR, 2007). Projeção Taxas de
Chefia de Domicílio (CEDEPLAR, 2007)

Considerando que a projeção da demanda para o município de Amparo
deverá seguir, em linhas gerais, a mesma projeção para o Brasil, pode-se aferir que
esta demanda também terá mesma dinâmica de queda até 2015 e um suave
crescimento a partir de então, até 2021, seguindo a tendência do estado de São
Paulo. De forma a contemplar estas características da dinâmica nas projeções de
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Amparo, foi calculado este fluxo de demandas, baseando-se em índices de
proporcionalidade entre o estado de São Paulo e o município, pressupondo que
estas mesmas características de fluxo do estado ocorrerão aí.
Para isso, foram calculadas as projeções populacionais para o estado de
São Paulo e para o município. A primeira foi baseada nos estudos do CEDEPLAR,
utilizados como referência para o cálculo do incremento de domicílios e a
segunda baseada nas projeções realizadas pela Fundação SEADE, utilizando-se
neste caso, no entanto, como ponto de partida, a contagem populacional de
2007 divulgada pelo IBGE a partir da qual foi possível corrigir a taxa de crescimento
do período, estabelecendo-se um coeficiente de redução das taxas dos períodos
posteriores a 2007, já que as estimativas projetadas para 2005 pela Fundação
SEADE já eram bem superiores aos números apresentados pelo IBGE. Ambas as
projeções tiveram como referência as taxas geométricas de crescimento
calculadas pelos números populacionais apresentados nos documentos, embora
os intervalos de tempo com os números projetados sejam diferentes em um e outro
caso.
Com as projeções populacionais calculadas ano a ano, foi possível
calcular o índice de proporcionalidade populacional anual entre o estado de São
Paulo e o município de Amparo. Este índice foi então aplicado sobre os
incrementos anuais de domicílios calculados para o estado de São Paulo. A
aplicação deste índice resultou nos números estimados para Amparo. Assim foi
possível estimar com mais precisão estes fluxos, uma vez que não foi possível fazer
isso apenas com os dados de projeção populacional apresentados pela
Fundação SEADE, que não incluiu a projeção das faixas etárias e outros
componentes. Feito isso, ainda foi necessário calcular o incremento da demanda
por faixa de renda. Calculou-se então a demanda por novos domicílios para
famílias com faixa de renda de até 3 salários mínimos, utilizando-se o índice de
domicílios por renda familiar apresentado pela Fundação João Pinheiro sobre os
dados de 2000. Considerando que esta situação pode ter sido modificada com a
melhoria geral das condições salariais da população brasileira, conforme apontou
a PNAD 2007, pode-se aferir que os resultados da demanda aqui apresentados
sejam superestimados, devendo, portanto ser corrigidos a partir de alguns redutores
a serem aplicados após estudos mais aprofundados acerca da dinâmica sócioeconômica.
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Tabela 42 - Projeção populacional do estado de São Paulo e do
município de Amparo (2010-2021)
2010
Est. S. Paulo
(1)
Amparo (2)
Relação
(2/1)

2011

2012

2013

2014

2015

40.514.844
63.547

40.784.124
63.778

41.055.194
64.009

41.328.065
64.241

41.602.750
64.473

41.879.261
64.707

0,00157

0,00156

0,00156

0,00155

0,00155

0,00155

2016
2017
2018
2019
2020
Est. S. Paulo
(1)
42.083.993
42.289.726
42.496.465
42.704.214
42.912.979
Amparo (2)
64.868
65.030
65.192
65.354
65.517
Relação
(2/1)
0,00154
0,00154
0,00153
0,00153
0,00153
Fonte: Calculado a partir dos dados do CEDEPLAR (2008) e Fundação SEADE

2021
43.122.765
65.632
0,00152

A partir desta projeção, o fluxo de domicílios pode ser estimado conforme
demonstra a tabela abaixo, o que perfaz um número de 920 domicílios para
famílias de faixa de renda de até 3 salários mínimos até 2021 e 991 para famílias
com renda maior que 3 até 5 salários mínimos.

Tabela 43 - Fluxo de domicílios no estado de São Paulo e do município de
Amparo (2010-2021)
2010
Est. São
Paulo
Amparo
Até 3
De 3 a 5
De 5 a 10
Mais que 10
2016
250.329
386
68
74
119
125

299.921
470
83
90
145
152
2017
264.924
407
72
78
126
132

2011

2012

276.425
432
77
82
133
140
2018

258.834
404
71
77
124
131
2019

286.311
439
78
84
135
142

312.418
478
85
91
147
155

2013
247.148
384
68
73
118
124
2020
334.961
511
91
97
158
166

2014
241.515
374
66
71
115
121
2021
351.869
536
95
102
165
174

2015
242.526
375
66
71
116
121
Total
3.367.181
5.197
920
991
1.603
1.684
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2.3.4. Regularização de loteamentos
Este é o caso que apresenta o maior número de unidades, contabilizado
em 6.804 lotes irregulares. O grau de irregularidade é bastante variado, de
situações onde há ausência completa ou parcial de infraestrutura a situações em
que há apenas irregularidade na titularidade da propriedade. Para cada caso, os
procedimentos

são

diferenciados

e

assim,

também

os

custos

variam

significativamente. A regularização destes loteamentos dependerá essencialmente
da gestão a ser realizada junto aos loteadores e à população moradora.
Deve-se ressaltar que os números apresentados aqui superam aqueles
apresentados pela Fundação João Pinheiro para os casos de inadequação
fundiária e ausência de infraestrutura. Os próprios dados do DATASUS apresentados
no relatório 2 (diagnóstico) já mostravam que havia mais casos de inadequação
pela ausência de infraestrutura que os dados da João Pinheiro. Não se sabe,
entretanto, quais números apresentados pelo DATASUS são coincidentes com as
informações relativas aos loteamentos irregulares. Deve-se observar também que
estes loteamentos possuem padrões diferenciados, abrigando várias camadas de
renda, o que deve ser levado em conta no momento de estabelecer a priorização
para a sua regularização. De qualquer forma, os casos a serem tratados pelo
plano de habitação são estes relacionados a seguir.

Tabela 44 - Loteamentos irregulares com a situação da infraestrutura instalada
Loteamento

Corsetti Jardim Europa
Panorama
Tropical
Planalto da
Serra
Alto da Serra
Chácaras
Chácaras
Brumado
Chácaras
Fazenda São
Jose
Chácara Das
Águas
Vaccari
Milton
Nascimento

No.
Lotes
13

Infraestrutura
Vias
Guias/
sarjetas
não
não

Pav.

Dren.

Água

Esg.

Energ.

cascalho

não

não

não

não

292

sim

sim

sim

sim

sim

Fossas

sim

78

sim

sim

cascalho

parcial

sim

sim

sim

374

não

não

não

não

não

não

21

não

não

deteriorado

não

não

fossas

def.

163

não

não

não

poço

fossas

67
25

não

não

não

35

não
sim

não

não

não
não

sim
sim

não

não

21

não

não

não

não

sim

não

não

não
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Loteamento

No.
Lotes

Infraestrutura
Vias
Guias/
sarjetas

Pav.

Dren.

Água

Esg.

Energ.

sim

sim

sim

parcial

sim
não
aceita

fossas

sim

não

sim

fossa

sim

Jardim Modelo
Bosque Dos
Eucaliptos
Estância
SEABRA

314

sim

sim

226

sim

sim

sim
asfalto e
cascalho

43

sim

sim

cascalho

53

não

não

Jardim Vila
Rica
Vale Verde

não

não

não

parcial

sim

parcial

sim

não

sim

sim

sim

não

poço

fossas

352

sim

parcial

Asfalto e
cascalho

207

parcial

não

sim

15

sim

não

169

sim

sim

Asfalto e
cascalho

sim

sim

fossas

sim

189

parcial

não

não

parcial

poço

fossas

sim

não

não

não

não

não

não

sim

sim

parcial

sim

sim

sim

sim

125

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

200

sim

não

cascalho

sim

sim

fossas

sim

453

não

não

não

não

não

não

144

sim

não

não
Parcial
com
paralelep.

parcial

sim

sim

sim

não
não
não

cascalho
não
cascalho

sim
não
não

sim
não
sim

fossas
não
não

sim
não
sim

6

sim
não
sim
sim
(estrada
municipal)

não

cascalho

não

não

não

não

6

Sim
(estrada
municipal)

não

cascalho

não

não

não

não

não
sim

não
sim

não
sim

não
sim

não
sim

não
sim

não
sim

Jardim São
Roberto
Estância
Netinho
Chácaras
Serra Das
Estâncias
Fazenda
Tamburi
Chácaras
Parque Turístico
Serra Negra
Santa Maria do
Amparo
Villagio Di Fiori

2664
412

Condomínio
Casa Grande
Jaguari

Casalini
Condomínio
Fazenda
Monte Castelo
João Lino
Biquinha
José Roque
Alves
São Serafim

Camping da
Prainha
Jardim Bianca
Total

40
20
7

70
6.804

Fonte: Prefeitura Municipal de Amparo
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2.3.5. Urbanização e regularização dos loteamentos irregulares de
interesse social
Do montante de loteamentos irregulares apresentados acima, há um
grupo

de

loteamentos

que

se

caracteriza

pela maior

precariedade

e

concentração de famílias de baixa renda. Estes casos foram discriminados e
contabilizados separadamente uma vez que deverão ser tratados de outra forma
no âmbito das estratégias de regularização que serão adotadas nos próximos
anos. Estão contabilizados aqui 1.963 lotes irregulares nesta situação. Porém, como
alguns destes loteamentos já possuem recursos públicos garantidos para a
regularização, como é o caso do Jaguari, ou serão revertidos à condição de
chácara de recreio, como é o caso do Planalto da Serra, o total passa a ser de
1.136 lotes.
Tabela 45 - Loteamentos irregulares de interesse social
Loteamento
Bosque Dos
Eucaliptos
Jardim
Europa
Planalto da
Serra
Vaccari
Milton
Nascimento
Santa Maria
do Amparo
Jaguari

Casalini
José Roque
Alves
Total

Vias

Guias/
sarjetas

226

sim

292

Lotes

Drenagem

sim

Pav.
asfalto e
cascalho

Esgoto

Energia

parcial

Água
não
aceita

fossas

sim

sim

sim

sim

sim

sim

Fossas

sim

374
35

não
sim

não
não

não
não

não
não

não
sim

não
não

não
não

21
412

não

não

não

não

sim

não

não

sim

sim

parcial

sim

sim

sim

sim

453

não

não

não

não

não

não

144

sim
sim
(estrada
municipal)

não

não
Parcial
com
paralele.

parcial

sim

sim

sim

não

cascalho

não

não

não

não

6
1.963

Fonte: Prefeitura Municipal de Amparo

2.3.6. Reforma de domicílios inadequados
Os dados apresentados pela Fundação João Pinheiro e utilizados são
aqueles relativos ao adensamento excessivo e domicílios sem banheiro, cujos
valores para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, é de 226 domicílios e
para famílias com renda maior que 3 até 5, é de 159 domicílios, cujo total perfaz
385 domicílios. A estes, somam-se, conforme explicitado acima, os números de
famílias conviventes para as quais, também serão destinados recursos para
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reforma domiciliar. A inadequação fundiária e ausência de infraestrutura sanitária já
foram abordados nos itens anteriores relativos à regularização de loteamentos.
Neste caso, uma vez que não havia dados mais precisos no município, serão
utilizados estes dados de 2000, considerando que se não houve diminuição, não
houve grandes acréscimos entre 2000 e 2009, considerando a baixa taxa
geométrica de crescimento populacional.
Tabela 46 - Domicílios inadequados (ausência de uma unidade sanitária,
adensamento excessivo e convivência familiar)
Tipologia
Adensamento excessivo - famílias com renda de
até 3 salários mínimos
Domicílio sem banheiro - famílias com renda de
até 3 salários mínimos
Adensamento excessivo – famílias com renda
superior a 3 até 5 salários mínimos
Domicílio sem banheiro – famílias com renda
superior a 3 até 5 salários mínimos
Famílias conviventes com renda de até 3 salários
mínimos
Famílias conviventes com renda superior a 3 até
5 salários mínimos
Total
Fonte: Fundação João Pinheiro, 2000.

Número de unidades
175
51
118
41
440
249
1.074

2.3.7. Reforma de domicílios na área central
Outro conjunto de intervenções está relacionado aos imóveis na área
central que merecem ser reformados e requalificados para moradia. São vilas e
cortiços onde parte das famílias poderá ser atendida em programas de provisão,
previstos no item 2.2, considerando que tais domicílios também poderão
permanecer como habitação de interesse social, desde que com condições mais
dignas de habitabilidade. Neste caso, trata-se de uma linha especial ou
financiamento que pode ser adquirido via Caixa Econômica Federal, que já possui
linha específica para reforma com contrapartida municipal. Neste item, calcula-se
53 unidades.

Tabela 47 - Domicílios inadequados na área central
Domicílio
Vila Anna Cintra
Cortiço Comendador Guimarães
Cortiço Praça da Bandeira
Total

Número de unidades
23
20
10
53
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2.3.8. Subsídio ao aluguel pelo ônus excessivo
Este item, trabalhado a partir das informações da Fundação João Pinheiro
não pode ser considerado preciso, uma vez que não é possível aferir se tais
situações aqui representadas configuram-se realmente como ônus excessivo às
famílias, uma vez que não se apurou o preço dos aluguéis. No entanto, a pesquisa
de campo revelou que os preços dos aluguéis que variam entre R$100,00 e
R$200,00 em vários dos loteamentos visitados, representam, de fato, um ônus
excessivo, principalmente para as famílias sem rendimento ou com rendimento
abaixo de 2 salários mínimos. O número total de domicílios nesta situação foi
contabilizado em 640 unidades.
Tabela 48 - Ônus excessivo com aluguel
Renda familiar
Sem rendimento
Até 1 salário mínimo
Entre 1 e 2 salários mínimos
Entre 2 e 3 salários mínimos
Total
Fonte: Fundação João Pinheiro

Número de unidades
52
75
211
302
640
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CAPÍTULO 2
ESTRATÉGIAS DE
AÇÃO:
AÇÃO:
DIRETRIZES,
OBJETIVOS,
OBJETIVOS, METAS
e INDICADORES DE
MONITORAMENTO

PLANO
MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO
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3. ESTIMATIVA DE CUSTOS E DE QUANTIDADE DE TERRENOS PARA O ATENDIMENTO
DAS NECESSIDADES HABITACIONAIS PRESENTES E FUTURAS DE AMPARO

3.1. Estimativa de custos das necessidades habitacionais
Para estimar os custos das necessidades habitacionais, considerando o
déficit acumulado e a demanda populacional futura, foram utilizados alguns
parâmetros, adotados a partir de estudos elaborados para o PLANHAB (Plano
Nacional de Habitação) e a partir dos custos praticados por alguns programas
federais e estaduais, além de parâmetros fornecidos por MASCARÓ (1989). Uma
vez que estes parâmetros podem variar demasiadamente a depender da fonte
utilizada, como por exemplo, tabela SINAPI, Tabela PINI, CDHU, PAR, etc. foram
adotados, no caso da provisão de unidades, dois tipos de parâmetros, dando
origem a dois grupos de investimentos.
Um primeiro grupo incluiu os valores máximos praticados, considerando as
situações convencionais de investimento (conjuntos habitacionais), considerando
para isso a média atual praticada pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”, que
traz um parâmetro absolutamente atual e mais coerente com os custos de
produção se comparados com aqueles apresentados, por exemplo. pela CDHU
em sua produção também recente, de 2005 a 2007. O segundo cenário
considerou os menores valores praticados, seja pelos parâmetros já estudados em
produções anteriores, seja considerando os valores teto de alguns programas,
considerando, inclusive, a autoconstrução assistida como uma possibilidade de
provisão, conforme sugere o PLANHAB, principalmente para tipologias de
municípios como os de Amparo (classificado como de tipologia F).
Estes custos, longe de serem precisos, indicam estimativas para o
planejamento dos investimentos e ações nos próximos três planos plurianuais,
possibilitando a identificação das principais linhas programáticas e o montante de
investimentos necessário para cada uma delas, conforme apresentados a seguir:

3.1.1. Provisão de unidades
Esta linha programática abrange todas as famílias que necessitam de
uma nova moradia construída, dado que, ou a sua moradia atual é inadequada,
por estar em risco, ocupar terreno de forma ilegal (Área de Preservação
Permanente) ou configurar-se como habitação em cômodo, ou que irá crescer,
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considerando que integrantes de uma única família constituirão novas famílias
futuramente. Trata-se, portanto, de uma provisão para situações presentes e
futuras.

3.1.1.1. Provisão de unidades para famílias com renda entre 0 e 3
salários mínimos
Neste caso, os cálculos foram realizados considerando o subsídio integral,
tanto para as situações presentes como para as futuras. Considerou-se também
que as famílias que deverão sofrer remoção (risco ou ocupação em APP) estão
enquadradas nesta faixa salarial. Somente após a realização de um cadastro
futuramente, será possível efetivar o enquadramento correto das famílias, se no
grupo daquelas que possuem renda de até 3 salários mínimos ou entre 3 e 5
salários mínimos, permitindo a consolidação dos números. Cabe lembrar também
que neste grupo de famílias mais vulnerável (entre 0 e 3 salários mínimos), há
diferenças a serem consideradas. Assim, o subsídio poderia sofrer alguma redução
para aquelas famílias com renda que supera 2 salários mínimos, uma vez que a
partir deste rendimento já é possível contar com parte da renda nas prestações ou
amortizações a serem realizadas6. Com relação à demanda futura, considerou-se
uma projeção linear da composição das famílias que possuem renda de até 3
salários mínimos a partir dos dados do IBGE de 2000, supondo que não haverá até
2021, modificações na estrutura social de Amparo – nem diminuição e nem
aumento do grupo de famílias na faixa de 0 a 3 salários mínimos, o que pode
resultar em números superestimados, conforme já apontado acima.
Com isso, conclui-se que os valores apresentados aqui consideram,
portanto, o pior cenário em termos de demanda para novas unidades
habitacionais, isto é, aquele em que o subsídio será integral para famílias que
supostamente estão na faixa salarial entre 0 a 3 salários mínimos e que assim
permanecerão futuramente.

6

Deve-se observar que o Plano Nacional de Habitação (PLANHAB) definiu, nas suas modelagens e
simulações, um subsídio escalonar para famílias com renda superior a um salário mínimo. O PLANHAB
considerou ainda a existência de poupança prévia para as aquisições subsidiadas.
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Tabela 49 - Custos da provisão habitacional presente e futura para famílias com
renda de até 3 salários mínimos (em reais)
Tipo da
demanda

Unidades

Unidades para
reassentamento
emergencial
Famílias em
cômodos
Demanda
futura
Total

Preço
unitário cenário
de maior
custo

Preço
unitário cenário
de
menor
custo

47.000,00

18.000,00

Total 1

Total 2

Valor no
cenário
adotado

15.040.000,00

5.760.000,00

15.040.000,00

2.068.000,00

792.000,00

2.068.000,00

43.240.000,00

16.560.000,00

38.339.000,00

60.348.000,00

23.112.000,00

55.447.000,00

320
44
920
1.123

O primeiro valor de R$ 47.000,00/unidade habitacional é um parâmetro
referencial utilizado para o Programa “Minha Casa Minha Vida” que retrata a
realidade atual em termos de custos de produção. No entanto, este custo pode
ser considerado alto se comparado com os valores de teto de outros programas
federais como o Programa de Crédito Solidário e o Programa de Arrendamento
Residencial (PAR). O primeiro Programa paga no máximo R$ 14.973,26, excluindo
os custos de projeto, urbanização e terreno e o segundo paga de R$ 32.000,00 a
R$ 40.000,00, dependendo da localização na cidade, considerando, portanto, o
custo do terreno neste cômputo. Assim também, o valor médio praticado pela
CDHU na Região Metropolitana de Campinas é bastante inferior. A média
aritmética do valor total de uma unidade habitacional gira em torno de R$
39.000,00, com um custo de terreno que corresponde a 6% em média do custo
total do empreendimento, conforme demonstra a tabela a seguir:
Tabela 50 - Valores praticados pela CDHU na produção habitacional da Região
Metropolitana de Campinas (2005-2007)
Município

Americana
Bragança
Paulista
Campinas
Campinas
Jundiaí
Limeira

Área da
unidade em
m²
43,18
59,01
43,18
43,18
43,18
43,18

Terreno

Projeto e obra

Custos
indiretos

Total

3.069,16
0,00

26.049,06
32.072,94

4.115,24
5.119,78

33.233,46
37.192,72

2.443,34
2.443,34
2.849,42
2.444,26

32.335,72
32.034,09
34.056,27
25.952,42

5.116,78
5.069,67
5.389,67
4.099,77

39.895,84
39.547,10
42.295,36
32.496,45
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Sumaré
51,14
813,82
40.930,76
6.561,36
48.305,94
Média
2.343,89
31.918,75
5.067,46
38.995,26
Fonte: Associação Casa da Cidade. Curso de aperfeiçoamento metodológico para a elaboração de
planos locais e regionais de habitação

Já o segundo valor de R$18.000,00 foi indicado pelo PLANHAB para a
modalidade da autoconstrução assistida, servindo como parâmetro de menor
custo. O valor a ser adotado, apresentado na última coluna da tabela 49 indica as
opções em termos de produção adotada pela equipe técnica da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, considerando as dificuldades impostas por programas
como o de autoconstrução assistida ou outros que possibilitam a diminuição dos
custos das unidades produzidas. Sendo assim, o valor no cenário a ser adotado,
independentemente dos outros dois cenários (de menor e de maior custo),
considerou o valor integral de maior custo para a provisão de unidades
emergenciais e para famílias moradoras de cômodos. No caso da provisão futura,
considerou-se que 15% das unidades poderão ser construídas através de um
programa de autoconstrução assistida a ser implementado pela Prefeitura
Municipal no futuro como um projeto piloto, computando-se que 169 unidades
serão assim construídas a um valor de R$ 18.000,00, conforme indicado no cenário
de menor custo.

3.1.1.2. Provisão de unidades para famílias com renda superior a 3 até
5 salários mínimos
Este caso abrangeu apenas as situações incluídas em habitações em
cômodos, apresentadas pela Fundação João Pinheiro em 2000 e as demanda
futura, supondo, assim como se supôs para o grupo acima, que a mesma estrutura
se manterá até 2021. Neste caso, o subsídio não será integral já que estas famílias
já possuem capacidade de renda para arcarem com parte dos custos das
prestações e amortizações. O estabelecimento do valor do subsídio contou com
uma modelagem simples para os dois valores praticados: R$ 47.000,00 e R$
18.000,00. Esta modelagem baseou-se em prestações hipotéticas por 48 meses,
usando como referência a tabela price e uma taxa de juros de 6% ao ano, sem
amortização.

Tabela 51 - Modelagem dos valores a serem subsidiados para famílias com
renda superior a 3 salários mínimos até 5 salários mínimos a um valor máximo
de unidade (em reais)
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Valor da
unidade
3 salários
mínimos
4 salários
mínimos
5 salários
mínimos
Média

Número de
prestações

47.000,00

48

Valor da
prestação
(6% a.a.)
936,49

30% da
renda
líquida
418,50

Valor do
subsídio na
prestação
681,87

Valor total
do subsídio

558,00

542,37

26.033,76

697,50

402,87

19.337,76

558,00

378,49

26.033,76

32.729,76

Tabela 52 - Modelagem dos valores a serem subsidiados para famílias com
renda superior a 3 salários mínimos até 5 salários mínimos a um valor mínimo de
unidade (em reais)
Valor da
unidade
3 salários
mínimos
4 salários
mínimos
5 salários
mínimos
Média

Número de
prestações

18.000,00

48

Valor da
prestação
(6% a.a.)
421,42

30% da
renda
líquida
418,50

Valor do
subsídio na
prestação
2,92

Valor total
do subsídio

558,00

-136,50

-6.555,84

697,50

-276,08

-13.251,84

558,00

-136,50

-6.555,84

140,16

Como se pode apreender dos quadros acima, para as situações de
maior custo, o subsídio médio na unidade girará em torno de R$ 26.000,00.
Entretanto, para a situação de menor custo, o subsídio é negativo indicando que
acima de 4 salários mínimos, a prestação da unidade é inferior ao limite de 30%
da renda líquida da família que pode ser comprometida com os custos da
habitação, demonstrando, portanto, que não há necessidade de acoplar
subsídios. Para o cálculo dos valores a serem investidos para os grupos familiares
nesta faixa de renda, considerou-se a média aritmética do valor correspondente
ao cenário de maior custo (26.033,76), uma vez que não há informações sobre os
números absolutos de famílias em cada faixa de renda específica.

Tabela 53 - Custos da provisão habitacional presente e futura para famílias com
renda superior a 3 até 5 salários mínimos (em reais)
Tipo da demanda

Famílias em
cômodos
Demanda futura
Total

Unidades

Preço unitário
- cenário de
maior custo
com subsídio
parcial

26.033,76
24
991
1.015

Preço
unitário cenário de
menor
custo com
subsídio
parcial
-6.555,84

Total 1

Total 2

Média

624.810,24

-157.340,16

624.810,24

25.799.456,16
26.424.266,40

-6.496.837,44
-6.654.177,60

25.799.456,16
26.424.266,40
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3.1.2. Regularização de loteamentos
Neste item estão contabilizados todos os loteamentos irregulares
independentemente da situação em que se encontram quanto ao processo de
regularização. Para este cálculo, foi considerado o número total de lotes dos
loteamentos irregulares com ou sem infraestrutura. Pressupõe-se que nos casos em
que as obras totais ou parciais não foram executadas, estas serão de
responsabilidade do empreendedor, cabendo à municipalidade cobrar pelo
cumprimento do cronograma aprovado na ocasião da aprovação do loteamento.
Assim também, para o caso dos loteamentos clandestinos, o processo de
regularização deverá indicar como as obras serão executadas, por medida judicial
ou não, pelos responsáveis do empreendimento. Ainda assim, deve-se prever que
a municipalidade terá um custo para realizar a regularização, estimado em
R$300,00 por lote regularizado, que inclui medidas judiciais, laudos técnicos, custos
cartoriais, levantamentos planialtimétricos, etc., mas não inclui as obras de
infraestrutura. Este parâmetro foi utilizado no PLANHAB e indicado como referência
de custos desta modalidade.

Tabela 54 - Custo da regularização administrativa dos loteamentos clandestinos
e irregulares (em reais)

Lote regularizado

Número de lotes
Peço unitário
Preço total
6.804
300,00
2.041.200,00

3.1.3. Urbanização e regularização de loteamentos de interesse social
No conjunto de loteamentos irregulares contabilizados, há alguns que
podem ser considerados de interesse social, isto é, destinados à população de
menor renda. Neste caso, é possível incluir os loteamentos em um programa
especial de urbanização e regularização de loteamentos para os quais serão
destinados recursos públicos, agilizando o processo de regularização. A justificativa
para a realização deste programa está na vulnerabilidade presente, muitas vezes,
nestes tipos de assentamentos, seja pela morosidade na realização das obras pelo
loteador, seja pela ausência do próprio loteador, seja pela urgência em
estabelecer um controle sobre a ocupação de lotes que podem apresentar
situações de risco futuras. Os investimentos podem ser realizados mediante a
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cobrança posterior ao loteador mediante medida judicial e mesmo considerando
o retorno dos investimentos a partir da venda dos lotes caucionados, quando for o
caso. Outros instrumentos de parceria também poderiam ser utilizados (como o
caso do consórcio imobiliário), desde que a municipalidade tenha o interesse em
adquirir todo o empreendimento para realizar, ela mesma, posteriormente, a
comercialização dos lotes. As estimativas apresentadas aqui, portanto, consideram
o pior cenário de investimentos, ou seja, aquele em que a municipalidade não
teria nenhum retorno dos investimentos realizados nas obras de infraestrutura.
Quanto aos parâmetros de custo, foram utilizadas, neste caso, as
referências trazidas por MASCARÓ (1989). Os custos de infraestrutura nos
loteamentos, segundo o autor, podem variar de U$ 38.000,00 por hectare a quase
U$ 50.000,00 por hectare a depender da densidade projetada para o loteamento.
Embora o parâmetro possa estar desatualizado, considerando que é de janeiro de
1977, totaliza um valor superior a outro parâmetro de U$ 2.500,00 por lote
urbanizado, para densidades de até 75 hab/ha. Se comparado com os valores de
referência das obras de infraestrutura utilizados para a urbanização de favelas do
Programa Guarapiranga em 2000, que girou em torno de R$6.000,007, os valores
quase se equiparam, conforme demonstra a tabela a seguir, para os loteamentos
selecionados como de interesse social em Amparo e que serão regularizados com
recursos públicos:
Tabela 55 - Custo total da infraestrutura instalada nos loteamentos irregulares de
interesse social considerando o parâmetro de preço por hectare (em reais)
Loteamento
Bosque Dos
Eucaliptos
Casalini
Jardim Europa
José Roque Alves
Santa Maria do
Amparo
Milton
Nascimento
Vaccari

Número de lotes

Área (ha)

Parâmetro de
custo
76.000,00

Custo total da
infraestrutura
3.247.431,36

86.000,00
76.000,00
6.000,00/lote
76.000,00

141.346,16
1.204.473,69
36.000,00
1.572.313,69

21

6.000,00/lote

126.000,00

35

6.000,00/lote

226

427.293,60

144
292
6
412

16.435,60
158.483,38
206.883,38

210.000,00

7

O valor exato apresentado pela empresa COBRAPE no Relatório de Urbanização de Favelas de
2001, para o Programa Guarapiranga é de R$6.991,62. Deste valor, pode-se excluir o custo com o
controle de áreas de risco, que é especificado para os casos de urbanização de favelas, o que
perfaz um valor de aproximadamente R$6.200,00 por família. Deve-se considerar ainda que as obras
de infraestrutura em favelas são mais complexas e, portanto, resultam em custos maiores que as
obras de infraestrutura de um loteamento.
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1.136
809.095,96
6.537.564,90
Total
Fonte: Referência: MASCARÓ (1989) e Relatório Urbanização de Favelas. Secretaria de Recursos
Hídricos Saneamento e Obras. Unidade de Gerenciamento do Programa Guarapiranga / COBRAPE,
2001.

Tabela 56 - Custo total da infraestrutura instalada nos loteamentos irregulares de
interesse social considerando o parâmetro de preço por lote urbanizado (em
reais)
Loteamento

Número de lotes

Bosque Dos
Eucaliptos
Casalini

Área (ha)

226

427.293,60

144
292

16.435,60
158.483,38

Jardim Europa

Parâmetro de
custo
6.000,00/lote

Custo total da
infraestrutura
1.356.000,00
864.000,00
1.752.000,00

6
José Roque Alves
Santa Maria do
Amparo

36.000,00
412

206.883,38
2.472.000,00

21
Milton Nascimento
126.000,00
Vaccari
35
210.000,00
Total
1.136
809.095,96
6.816.000,00
Fonte: Referência: MASCARÓ (1989) e Relatório Urbanização de Favelas. Secretaria de Recursos
Hídricos Saneamento e Obras. Unidade de Gerenciamento do Programa Guarapiranga / COBRAPE,
2001.

Estas duas tabelas demonstram que, independentemente do custo
isolado de cada loteamento, o custo total, utilizando um ou outro parâmetro é
similar. Para contabilizar todos os loteamentos no custo final, deve-se observar que
para os loteamentos em que não há a informação sobre a área, utilizou-se o
parâmetro do custo por lote urbanizado, o que não modifica expressivamente o
valor final, dado o número reduzido de lotes destes três loteamentos (José Roque
Alves, Vaccari e Milton Nascimento). O cálculo do custo por área considera a
densidade populacional como parâmetro, razão pela qual foi adotado na
construção do cenário.
Outro aspecto que deve ser analisado aqui é que a ausência de
infraestrutura não é total nem completa nesses loteamentos. Assim, a maioria já
possui parte das redes instaladas. Para um cálculo mais apurado, portanto, é
necessário calcular apenas aqueles itens que faltam em cada um dos
loteamentos. A proporcionalidade do custo de cada um dos itens em relação ao
custo total da infraestrutura também foi baseada em MASCARÓ (1989). Não foram
incluídos como itens os custos de iluminação pública e gás encanado, já que a
informação sobre a existência ou não destas redes não foi fornecida. Assim sendo,
as porcentagens de cada item das redes de infraestrutura apresentadas a seguir
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não totalizam 100%. Os 9,5% faltantes, neste caso, representam, portanto, as redes
de iluminação pública e gás encanado, não contabilizados. Outra observação
que deve ser feita é que no caso do loteamento Santa Maria do Amparo, embora
o cálculo da infraestrutura faltante aponte para um valor, este relacionado apenas
ao custo da pavimentação, um orçamento já executado para as obras que ali
devem ser realizadas, considerando a construção de um emissário de esgoto e
uma ponte sobre o córrego, o total chega a R$1.051.000,00, valor utilizado,
portanto, no montante do loteamento. A tabela a seguir mostra então o custo
final, considerando os itens que deverão ser complementados em cada
loteamento. No caso do loteamento José Roque Alves, considerou-se a totalidade
do valor, uma vez que todas as obras de infraestrutura deverão ser realizadas nesse
caso. O custo total utilizado é aquele a partir dos parâmetros apresentados na
tabela 55.
Tabela 57 - Custo total da infraestrutura instalada nos loteamentos irregulares de
interesse social considerando os itens que deverão ser complementados (em
reais)
Loteam.

Bosque Dos
Eucaliptos
Casalini
Jardim
Europa
José Roque
Alves
Santa Maria
do Amparo
Milton
Nasciment
o
Vaccari
Total

Custo total da
infraestrutura

3.247.431,36
141.346,16

Pav. / guia e
sarjetas (45%)

Rede de
drenagem
(15%)

Rede de
água (3,5%)

Rede de
energia
elétrica
(7%)

Total

243.557,35

649.486,27
28.269,23

893.043,62
60.072,12

180.671,05

240.894,74

421.565,79

31.802,89

1.204.473,69

Rede de
esgoto (20%)

36.000,00

36.000,00

1.572.313,69

353.770,58

210.000,00
15.040.791,40

94.500,00
2.757.018,48

1.051.000,00

31.500,00
1.750.112,38

131.983,31

42.000,00
2.686.495,54

14.700,00
278.666,62

109.620,00
182.700,00
2.754.001,53

3.1.4. Reforma de domicílios
Os dados apresentados pela Fundação João Pinheiro dos domicílios
inadequados também devem ter seus custos estimados. Tratam-se dos domicílios
sem banheiros e com adensamento excessivo. Neste caso também, foram
contabilizados os números das famílias conviventes, considerando que, por um
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lado, parte destas famílias convive por opção e, por outro, que é possível realizar
adaptações na própria moradia para permitir tal convivência. Dois parâmetros de
custos foram utilizados, um com maior valor e outro com menor valor,
considerando a linha de financiamento para o crédito solidário que trabalha com
este intervalo. No caso das famílias com renda superior a 3 salários mínimos, até 5,
foi considerado um subsídio parcial que corresponde à metade do intervalo
estipulado acima.
Tabela 58 - Custo total para reforma de domicílios (em reais)
Tipo

Unidades

Reforma
(sem
banheiro
ou
adensamento
excessivo)
até
3
salários mínimos
Reforma
(sem
banheiro
ou
adensamento
excessivo) superior a 3
até 5 salários mínimos
Conviventes até 3
salários mínimos
Conviventes superior a
3 até 5 salários
mínimos
Total

226

10.000,00

2.260.000,00

Preço
unitário cenário
menor
custo
5.000,00

159

5.000,00

795.000,00

440

10.000,00

249

5.000,00

1.074

Preço
unitário cenário
maior custo

Total

Total

Média

1.130.000,00

1.695.000,00

2.500,00

397.500,00

596.250,00

4.400.000,00

5.000,00

2.200.000,00

3.300.000,00

2.490.000,00

2.500,00

622.500,00

933.750,00

4.350.000,00

6.525.000,00

8.700.000,00

3.1.5. Reabilitação de edificações na área central
Outro componente de custo a ser contabilizado é a reforma de edifícios
na área central de Amparo que estão enquadrados em uma modalidade de
investimento especial. Estes domicílios não estão contabilizados como cômodos,
incluindo-se, portanto, no grupo de domicílios passíveis de reforma para abrigar a
população que já é moradora destes conjuntos arquitetônicos. O custo estimado,
neste caso, partiu de uma média dos custos realizados no Programa “Novas
Alternativas”, que prevê a reabilitação de edificações históricas para habitação de
interesse social na área central do Rio de Janeiro.

Tabela 59 - Custo total para reforma de edificações em área central (em reais)
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Unidades
Domicílio
reformado

Preço unitário
53

Total

15.000,00

795.000,00

3.1.6. Subsídio ao aluguel para famílias com renda de até 3 salários
mínimos
O subsídio ao aluguel é um componente que pode ser incluído no rol das
linhas programáticas como a locação social – um programa que já é parte da
política habitacional no município de São Paulo e que já está sendo discutido para
ser implementado em âmbito federal. A idéia, neste caso, é estabelecer um
subsídio às famílias de menor renda para os aluguéis privados. É possível, no
entanto, que o município queira, no futuro, estabelecer um parque público de
imóveis destinados ao programa, questão que demandará alguns arranjos hoje
ainda não existentes. O parâmetro utilizado aqui partiu das respostas apresentadas
pela população que aluga os domicílios em alguns loteamentos pesquisados. O
valor médio aproximado de R$200,00 foi utilizado como principal parâmetro. No
entanto, o subsídio foi calculado em conformidade com o comprometimento da
renda para aluguel, estipulado em 20% da renda. Considerou-se, além disso, um
tempo de subsídio de 78 meses, ou 6,5 anos para que, a partir, ou da construção
de um parque público, ou a construção de novas unidades pelo fluxo de
domicílios futuros, seja possível absorver a população mais vulnerável que depende
do aluguel futuramente. Deve-se considerar que o valor total pago para esta
modalidade é muito alto e não se constitui como uma solução definitiva para
algumas famílias. Espera-se, portanto, que estas não necessitem mais do aluguel
na medida em que o fluxo de novos domicílios, parte do qual, inclusive, poderá ser
utilizado como parque público de locação, cubra esta demanda.

Tabela 60 - Custo total do subsídio ao aluguel para famílias com renda de até 3
salários mínimos (em reais)
Faixa
salarial
familiar
Sem
rendimento
Até 1
salário
mínimo

Número
absoluto

52

Valor
médio
do
aluguel
200,00

Comprom.
(20%)

Valor a
ser sub.
por
mês

Valor a
ser sub.
por ano
10.400,00

Tempo
de
subsídio
78

Total

811.200,00

200,00
75

15.000,00

1.170.000,00

200,00
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Mais que 1
até 2
salários
mínimos
Mais que 2
até 3
salários
mínimos
Total

211

93,00

107,00

22.577,00

1.761.006,00

302

186,00

14,00

4.228,00

329.784,00

52.205,00

4.071.990,00

640

3.1.7. Quadro geral dos gastos com habitação até 2021
A partir da apuração das estimativas acima, é possível apresentar um
quadro contendo todos os valores sintetizados por cada uma das modalidades de
atendimento ou linhas programáticas adotadas acima. Pode-se dizer, a partir das
considerações acima, que há três cenários possíveis de custos, conforme o quadro
é possível visualizar na discriminação abaixo:

Tabela 61 - Quadro dos custos habitacionais por linha programática e Cenário
em Amparo até 2021
Linha programática
Provisão de unidades para famílias
com renda de até 3 salários
mínimos
Provisão de unidades para famílias
com renda superior a 3 salários
mínimos até 5 salários mínimos
Regularização de loteamentos
Urbanização e regularização de
loteamentos de interesse social
Reforma de domicílios
Reabilitação de edificações na
área central
Subsídio ao aluguel
Total

Cenário 1
Maior valor
60.348.000,00

Cenário 2
Valor médio
55.447.000,00

Cenário 3
Menor valor
23.112.000,00

26.424.266,40

26.424.266,40

-

2.041.200,00
2.754.001,53

2.041.200,00
2.754.001,53

2.041.200,00
2.754.001,53

8.700.000,00
795.000,00

6.525.000,00
795.000,00

4.350.000,00
795.000,00

4.071.990,00
105.134.457,93

4.071.990,00
98.058.457,93

4.071.990,00
37.124.191,53

Cabe notar na tabela acima a discrepância entre o valor do cenário 2
(valor médio) e o valor do cenário 3 (valor menor). Esta discrepância ocorre
fundamentalmente em decorrência da diferença entre a produção de unidades
pela forma convencional, através do regime de empreitada por empresas
construtoras, cuja unidade produzida tem, muitas vezes, um custo considerado
abusivo e a produção de unidades pelo regime de autoconstrução assistida em
que a economia trazida pela redução dos custos indiretos, encargos e insumos é
expressiva. Esta diferença demonstra que a melhoria de gestão do poder público
municipal, tanto na aplicação dos instrumentos da política urbana do Estatuto da
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Cidade como na formatação de novas formas de produção pode representar
grandes economias nos gastos com habitação durante a implementação do
plano.

3.2. Estratégias de investimentos
A realização do plano nos próximos três planos plurianuais municipais
dependerá essencialmente do estabelecimento de estratégias de investimentos,
ou seja, da forma como cada um dos entes federativos participará na promoção
habitacional de Amparo, considerando os três cenários de custos apresentados
acima. O pressuposto para o desenho destas estratégias é de que cada um dos
entes federativos contribua de forma equilibrada e proporcional à sua capacidade
de financiamento, também evidenciada nos planos habitacionais realizados em
cada uma destas escalas. O PLANHAB, já concluído, indicou os montantes que
deverão ser despendidos em cada período plurianual, com o teto estabelecido
para 2023. Infelizmente, o plano estadual não apresenta a mesma clareza em
relação aos cenários de investimentos, cuja simulação pode ser baseada nas
projeções feitas pelo PLANHAB em relação às participações proporcionais da
União, estados e municípios na implementação do plano.
Para a montagem destas estratégias, outros pressupostos tiveram que ser
considerados.

Primeiramente,

não

foram

feitas

simulações

de

cenários

macroeconômicos na observação de projeções de crescimentos futuros ou
oscilações decorrentes de períodos de crise econômica, como esta que está
ocorrendo no presente momento. A queda das receitas, como pode ser
observada no próprio caso de Amparo, após sucessivos anos de ascensão são
indicativos do que vem ocorrendo em todas as esferas de governo. Um valor
médio utilizado como projeção para os próximos anos, considerando as receitas
dos últimos anos pode representar um cenário conservador, mas que parece ser a
opção mais indicada neste momento. Em segundo lugar, considerou-se que as
linhas programáticas sugeridas estão contempladas por programas nas três esferas
de governo, podendo ser trabalhadas de forma que recursos dos três entes sejam
acoplados para a aplicação dos programas habitacionais. Se isso não for possível,
é importante que o arranjo institucional permita que os investimentos de maior
contrapartida municipal a serem realizados em determinado programa sejam
compensados por investimentos dos outros entes, com contrapartidas menores. O

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

179

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

ideal, no entanto, é que as estratégias de investimentos sejam detalhadas a ponto
de permitir que todas as linhas programáticas praticadas pelas três esferas estejam
devidamente articuladas. Em terceiro lugar, só foram contabilizados aqui os
chamados recursos não onerosos, isto é, aqueles que não estão comprometidos a
retornarem aos cofres públicos. Neste sentido, é importante que o município possa
se estruturar institucionalmente de forma a utilizar recursos a fundo perdido,
efetivando a política nacional de atendimento às camadas de menor renda que
não conseguem ser atendidas pela promoção de mercado.
Considerando tais pressupostos, teremos as seguintes proporções de
investimentos por cada ente federativo, segundo as estimativas apresentadas pelo
Plano Nacional de Habitação (PLANHAB):

Tabela 62 - Estimativas de investimentos em habitação no PPA da União por ente
federativo propostas no PLANHAB (em bilhões de reais)
PPA

Federal

2008-2011
2012-2015
2016-2019
2020-2023

FGTS
(desconto)
15,6
18,9
26,7
35,1

Estadual
2,9
3,7
1,6
0,7

Municipal
5,3
7,5
11,7
17

Total
3,3
4,8
7,5
11

27,1
34,9
47,5
63,8

Tabela 63 - Proporção dos investimentos por cada ente federativo considerando
as metas de investimentos apresentadas acima (em porcentagem)
PPA

Federal (%)

2008-2011
2012-2015
2016-2019
2020-2023
Média dos 4 PPAS
Proporção final

FGTS
(%)
57,56
54,15
56,21
55,02
55,74

(desconto)
10,70
10,60
3,37
1,10
6,44
62,18

Estadual (%)
19,56
21,49
24,63
26,65
23,08
23,08

Municipal (%)
12,18
13,75
15,79
17,24
14,74
14,74

A tabela 62 mostra claramente que a expectativa do PLANHAB é que os
investimentos em habitação sejam crescentes até o último PPA da União (20202023), nos três entes federativos. Isto revela um cenário otimista no âmbito do Plano
que se reflete nas projeções de gastos. Uma vez que, como já mencionado, este
plano adotará o cenário conservador, estas expectativas não foram consideradas.
No entanto, ela serviu para referenciar os cálculos apresentados na tabela 63 que
mostra, para cada PPA, a proporção de gasto que cada ente deverá despender
até 2023. A média aritmética dos valores indicados nos quatro PPAs revela,
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portanto, a média simples das proporções de gastos em todo o período do plano
nacional. No caso da União, a soma dos recursos do OGU e do desconto do FGTS
perfaz a porcentagem a que estará submetida ao governo federal. Cabe lembrar
que esta proporção segue, em geral, as regras de contrapartida para os
municípios, em torno de 20% do valor total a ser investido.
Diante, portanto, desta proporcionalidade, é possível antever quais seriam
os gastos totais e por ano de cada um dos entes federativos para a
implementação do plano de habitação de Amparo em cada um dos cenários
indicados acima, apresentados na tabela a seguir:
Tabela 64 - Divisão dos custos estimados pelos três entes federativos (em reais)
Ente Federativo
União
União/ano
Estado
Estado/ano
Município
Município/ano
Total
Total por ano

Cenário 1
65.371.010,44
3.112.905,26
24.266.219,30
1.155.534,25
15.497.228,18
737.963,25
105.134.457,93
5.006.402,76

Cenário 2
60.971.261,03
2.903.393,38
22.632.998,65
1.077.761,84
14.454.198,25
688.295,15
98.058.457,93
4.669.450,38

Cenário 3
23.083.258,91
1.099.202,81
8.568.682,34
408.032,49
5.472.250,28
260.583,35
37.124.191,53
1.767.818,64

A partir destes cenários, pode-se pressupor qual seria o comprometimento
das receitas ou orçamentos destinados à habitação nos três entes federativos. Esta
estimativa torna-se importante, pois pode auxiliar o município a, não só planejar o
orçamento nos próximos planos plurianuais como pleitear os recursos oriundos das
outras esferas a partir das estratégias defendidas neste plano.
Partindo de um cenário macroeconômico conservador, os valores
orçamentários a serem fixados para se estimar o montante a ser despendido por
cada ente federativo definirá a principal estratégia do ponto de vista da
implementação do plano, definindo a orientação política de financiamento
habitacional no município, colocada, inclusive a partir de uma agenda de
negociações junto ao governo federal e estadual para a sua efetiva participação
nos rumos do município para o enfrentamento do seu déficit habitacional e
atendimento à demanda futura.
A fixação das receitas das três esferas de governo partiu, para o caso do
governo municipal, das receitas totais dos exercícios compreendidos entre 2000 e
2007, calculando-se a média simples destas receitas; para o caso do governo
estadual, do montante direcionado à habitação oriundo da proporção de 1% do
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ICMS também entre 2001 e 2007 e, no caso do governo federal, da projeção de
gastos com habitação definidas no PLANHAB para cada PPA da União, da onde se
calculou também a média simples. A tabela abaixo apresenta estes valores:
Tabela 65 - Divisão dos custos estimados pelos três entes federativos (em reais)
Ano

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Média

Receita municipal/ano

Receita estadual para
habitação (ICMS)

42.395.397,67
45.265.027,64
50.112.712,52
58.424.038,93
63.671.507,48
73.738.402,59
96.581.708,78
61.455.542,23

564.255.765,88
428.303.758,77
397.127.151,00
325.000.000,00
510.565.410,00
591.482.220,00
552.169.274,83
481.271.940,07

Projeção do
orçamento federal
(PLANHAB)

5.025.000.000,00

Com estes valores fixados e comparando-os com os gastos a serem
realizados com habitação, estimados em Amparo, tem-se a seguinte estimativa do
montantes a serem comprometidos dos orçamentos de cada ente federativo:
Tabela 66 - Prováveis proporções das Receitas destinadas à promoção
habitacional dos três entes federativos (em porcentagem)
Cenários

Cenário 1/ano
Proporção da Receita
Cenário 2/ano
Proporção da Receita
Cenário 3/ano
Proporção da Receita

Receita municipal
prevista/ano
61.455.542,23
737.963,25
1,20%
688.295,15
1,12%
260.583,35
0,42%

Receita estadual
prevista/ano
481.271.940,07
1.155.534,25
0,24%
1.077.761,84
0,22%
408.032,49
0,08%

Receita federal
prevista/ano
5.025.000.000,00
3.112.905,26
0,061%
2.876.301,33
0,057%
1.099.202,81
0,022%

No âmbito destes três cenários, é importante também considerar a
possibilidade de algum destes entes não participar ou não contribuir com o plano
de habitação de Amparo, modificando consideravelmente a capacidade do
município em realizá-lo nos próximos anos. Destas probabilidades, fazem parte não
só os já conhecidos aspectos políticos (representados pelas diferenças partidárias
entre representantes das esferas), como mesmo a impossibilidade financeira do
ente contribuir com o recurso previsto. Neste sentido, estes três cenários podem
apresentar variantes que merecem ser destacadas para que a gestão dos recursos
possa prever mudanças de rumos e re-orientações nos planos plurianuais. As
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variantes destas probabilidades podem contribuir, a depender do cenário político,
para que o município possa se organizar em termos de estrutura orçamentária.

Tabela 67 - Variantes das proporções das Receitas destinadas à promoção
habitacional dos três entes federativos (em reais e em porcentagem)
Cenários

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 3

Valor/ano

Variantes

5.006.402,76

4.669.450,38

1.767.818,64

Só o Município
participa
Município e Estado
participam
Município e União
participam
Só o Município
participa
Município e Estado
participam
Município e União
participam
Só o Município
participa
Município e Estado
participam
Município e União
participam

Orçamento do
município para
habitação
5.006.402,76

%

8,14

3.850.868,51

6,27

1.893.497,50

3,08

4.669.450,38

7,59

3.591.688,54

5,84

1.766.057,00

2,87

1.767.818,64

2,87

1.359.786,15

2,21

668.615,84

1,09

3.3. Metas de investimentos e execução
A partir destes cenários, é possível estabelecer algumas metas de
investimentos a partir de outras variantes que podem interferir no processo de
implementação do plano. O estabelecimento de metas de investimentos no PPA
não significa efetividade na execução dos recursos previstos. Estas variantes têm a
ver com a capacidade financeira do município e o aumento gradual desta
capacidade ao longo dos anos. Assim também, pode-se dizer em relação ao
governo do estado e governo federal, que deverão se organizar para dar vazão
aos investimentos nos próximos PPAs. Em um cenário conservador e dependente
da situação macroeconômica atual, pode haver, portanto, uma inércia entre o
momento atual, do ponto de vista dos investimentos e o término do plano, em
2021. Esta “inércia” pode decorrer de vários fatores, inclusive das dificuldades
políticas impostas por uma eventual baixa governabilidade.
Neste aspecto, deve-se mencionar também a questão do arranjo
institucional como mais um provável impeditivo para que os investimentos sejam
logo realizados conforme indica este plano. Um conjunto de regulamentações a
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ser criado, como a lei do Fundo Municipal de Habitação e a lei de uso e
ocupação do solo, permitindo a aplicação dos instrumentos urbanísticos, a
delimitação das ZEIS através de legislação, assim como outras, ou mesmo, uma
série de outras ações como aquisição de terras, regularização fundiária,
elaboração de projetos também deverão ser realizados, permitindo uma vazão
mais alargada dos recursos na medida em que forem estabelecidos. Sendo assim,
deve-se pensar uma variante do cenário que seja compatível com a realidade do
ponto de vista da capacidade financeira e institucional do município manejar as
ações de promoção habitacional.
Por outro lado, as necessidades acumuladas por anos, decorrente das
lacunas de investimentos em habitação pelas três esferas de governo criaram uma
urgência na realização de ações, o que estabeleceu uma pressão para que
muitas das intervenções programadas fossem incluídas já no primeiro ciclo do PPA.
Isto implicará, se assim se adotar, na realização de um enorme esforço, não só de
cunho financeiro, como também relacionado à governabilidade política e ao
arranjo institucional a ser estruturado, de forma a possibilitar o cumprimento de
metas tão ambiciosas.
Trabalhando apenas com uma variante que considera o raciocínio
acima, é possível definir então uma seqüência temporal de investimentos que
apresente, no primeiro ciclo do PPA, um fluxo de investimentos ambicioso, no
segundo ciclo, um fluxo de investimentos médio e, no terceiro, um fluxo de
investimentos mais moderado, já no momento de finalização do plano. Na lógica
de organizar os investimentos, segundo as prioridades indicadas pela Prefeitura
Municipal, chegou-se a uma composição na qual o primeiro ciclo do PPA
demandará 38,29% do total de recursos previstos para o plano, o segundo,
34,21% e o terceiro 27,48%.
Considerando esta variante, será necessário também estabelecer uma
organização das metas segundo as priorizações e a possibilidade de serem
atingidas diante da demanda de recursos e capacidade de realização das ações
que sejam necessárias para o seu alcance. É importante ter claro quais são alguns
dos critérios de priorização das ações, de forma a orientar a organização das
metas. Alguns destes critérios podem ser visualizados abaixo:
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Critérios de priorização para a urbanização de assentamentos:


imóveis tombados ou listados pelo CONDEPHAAT ( associar ação na
área de habitação com a reabilitação da área central);



localização mais adequada para moradia social;



renda da população;



facilidade de regularização;



custo benefício da intervenção (moradores atingidos, população da
cidade);



impacto na recuperação urbana/ambiental;



tempo de existência / grau de organização;



facilidade para urbanização (condições físicas de intervenção);



facilidade para regularização fundiária (situação jurídica – imposições
ou situações favoráveis).

Critérios de priorização para a remoção da população:


presença de risco;



existência de Termos de Ajustamento de Condutas (TACs);



áreas de devedores financeiros e ambientais como áreas potenciais
para remanejamento;



incluir as favelas no cadastro oficial da cidade e nas rotinas da
prefeitura e das concessionárias;

Critérios de priorização para atendimento à demanda por provisão:


famílias oriundas de áreas de risco, áreas ambientais e de projetos de
urbanização de assentamentos;



renda familiar;



situação de insalubridade (moradia em cômodo);

Para simular o estabelecimento destas metas, será trabalhado o cenário
2, considerando o valor intermediário do total estimado para provisão habitacional
e reforma, cujo montante previsto é de R$97.143.457,93. Com a projeção do fluxo
de investimentos em 38,29%, 34,21% e 27,48%, tem-se o seguinte quadro de
recursos disponíveis por PPA:

Tabela 68 - Estimativas de execução dos valores planejados por PPA
Ciclo
%
Valor
PPA 2010-2013
37,93
37.198.360,00
PPA 2014-2017
33,90
33.242.380,64
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PPA 2018-2021
Total

28,16

27.617.717,30
98.058.457,93

A partir desta projeção, é possível simular as possíveis metas de execução
por período do PPA, demonstradas na tabela a seguir.

Tabela 69 - Metas de execução no PPA 2010-2013
Ação / operação

Produção de
unidades para
atendimento ao
déficit de domicílios
precários: rústicos,
improvisados, em
risco e remoção
(famílias de 0 a 3
salários mínimos)
100% da demanda
futura para famílias
com renda familiar
de até 3 salários
mínimos no período.
50% da demanda
futura para famílias
com renda familiar
entre 3 e 5 salários
mínimos no período.
Regularização de
loteamentos de
interesse social
(Santa Maria do
Amparo, Milton
Nascimento e
Vacari).
Regularização
administrativa dos
loteamentos
irregulares
considerados
prioritários (Planalto
da Serra, Jaguari,
Vaccari, Milton
Nascimento, Santa
MAria do Amparo,
Alto da Serra,
Chácara das Águas,

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

320

47.000,00

15.040.000,00

299

47.000,00

14.062.504,64

161

23.033,76

4.191.435,36

468

2.870,34

1.343.320,00

2.398

300,00

719.400,00
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Ação / operação

Jardim Modelo,
Jardim Roberto,
Estância Netinho,
Vale Verde e Serra
das Estâncias).
Reforma domicílios
sem banheiro para
famílias de 0 a 3
salários mínimos
(100%).
Reforma de
domicílios de
famílias conviventes
com renda de 0 a 3
salários mínimos
(5%).
Reforma de
domicílios na área
central.
Subsídio ao aluguel
(integral a famílias
sem rendimento por
4 anos).
Total

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

51

7.500,00

382.500,00

22

7.500,00

165.000,00

53

15.000,00

795.000,00

52

9.600,00

499.200,00

3.824

37.198.360,00

Tabela 70 - Metas de execução no PPA 2014-2017
Ação / operação

Produção de
unidades para
famílias em cômodo
com renda familiar
de até 3 salários
mínimos (100%).
Produção de
unidades para
famílias em cômodo
com renda familiar
entre 3 e 5 salários
mínimos (100%).
100% da demanda
futura ara famílias
com renda familiar
de até 3 salários
mínimos no período.

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

44

47.000,00

2.068.000,00

24

26.033,76

624.810,24

273

47.000,00

12.829.893,85
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Ação / operação

50% da demanda
futura para famílias
com renda familiar
entre 3 e 5 salários
mínimos no período
anterior e 100% da
demanda para
famílias com renda
familiar entre 3 e 5
salários mínimos no
período.
Regularização de
loteamentos de
interesse social
(Bosque dos
Eucaliptos e
Casalini).
Regularização
administrativa dos
loteamentos
irregulares (Bosque
dos Eucaliptos,
Casalini, Panorama
Tropical, Estância
Seabra, Jardim Vila
Rica, João Lino e
Biquinha).
Reforma domicílios
sem banheiro para
famílias entre 3 e 5
salários mínimos
(50%).
Reforma domicílios
com adensamento
excessivo para
famílias com renda
de 0 a 3 sm (100%).
Reforma domicílios
com adensamento
excessivo para
famílias com renda
entre 3 e 5 salários
mínimos (50%).
Reforma de
domicílios de
famílias conviventes
com renda de 0 a 3
salários mínimos

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

455

26.033,76

11.845.360,80

370

2.575,98

953.115,74

571

300,00

171.300,00

20

3.750,00

75.000,00

175

7.500,00

1.312.500,00

59

3.750,00

221.250,00

113

7.500,00

847.500,00
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Ação / operação

(45%).
Reforma de
domicílios de
famílias conviventes
com renda entre 3 e
5 salários mínimos
(50%).
Subsídio ao aluguel
(integral para famílias
sem rendimento)
Subsídio ao aluguel
famílias de 1 a 3
salários mínimos (2,5
anos).
Total

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

194

3.750,00

727.500,00

52

6.000,00

312.000,00

588

2.132,90

1.254.150,00

2.938

33.242.380,64

Tabela 71 - Metas de execução no PPA 2018-2021
Ação / operação

100% da demanda
futura para famílias
com renda familiar
de 0 a 3 salários
mínimos no período.
100% da demanda
para famílias com
renda familiar entre 3
e 5 salários mínimos
no período.
Regularização de
loteamentos de
interesse social
(Jardim Europa e
José Roque Alves).
Regularização
administrativa dos
loteamentos
irregulares (Corsetti,
Chácaras Brumado,
Fazenda São José,
Fazenda Tamburi,
Parque Turístico Serra
Negra, Villagio de
Fiori, Condomínio
Cas Grande,

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

348

32.892,53

11.446.601,51

375

26.033,76

9.762.660,00

298

1.535,45

457.565,79

3.835

300,00

1.150.500,00
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Ação / operação

Condomínio
Fazenda Monte
Castelo, São Serafim
e Jardim Bianca).
Reforma domicílios
sem banheiro para
famílias entre 3 e 5
salários mínimos
(50%).
Reforma domicílios
com adensamento
excessivo para
famílias com renda
entre 3 e 5 salários
mínimos (50%).
Reforma de
domicílios de
famílias conviventes
com renda de 0 a 3
salários mínimos
(45%).
Reforma de
domicílios de
famílias conviventes
com renda entre 3 e
5 salários mínimos
(50%).
Subsídio ao aluguel
famílias de 1 a 3
salários mínimos (4
anos)
Total

Número total de
unidades

Valor unitário (R$)

Valor total (R$)

21

3.750,00

78.750,00

59

3.750,00

221.250,00

305

7.500,00

2.287.500,00

55

3.750,00

206.250,00

588

3.412,65

2.006.640,00

5.884

27.617.717,30

A lógica da construção das metas acima seguiu os critérios selecionados
já que para cada PPA, o limite de recursos impede que todas as ações se iniciem
ao mesmo tempo. De certo modo, é importante identificar as principais questões
políticas que estão por trás das opções tomadas acima, entendendo-as como
estratégias para solucionar a questão da habitação em Amparo nos próximos 12
anos. Os pressupostos destas opções são os que seguem:
1 – As situações de maior vulnerabilidade e de risco devem ser priorizadas
e, portanto, a provisão habitacional prevista para estes casos deve estar entre as
primeiras ações a serem desenvolvidas no âmbito da implementação do plano. A
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meta de atendimento a 100% destes casos está incluída, portanto, no primeiro
ciclo do PPA, devendo ter uma solução antes mesmo do encerramento do ciclo. O
outro componente do déficit que merece atenção é o caso dos domicílios em
cômodos que podem estar representados pelos casos, por exemplo, de cortiços
ou coabitação indesejada (a família inteira reside em um cômodo improvisado
para as funções de moradia). As famílias nesta situação, com renda entre 0 e 5
salários mínimos foram incluídas no segundo ciclo. A indefinição ou imprecisão
sobre a localização destes casos na cidade demandará uma pesquisa por meio
do estabelecimento de cadastros e da visita de campo (vistoria nas situações
mapeadas), o que permitirá aferir a quantidade exata de famílias a serem
atendidas e a sua localização para que no segundo período do PPA seja possível
realizar este atendimento. Enquanto isso, a Prefeitura Municipal poderia realizar
gestões junto aos proprietários destes cortiços para que estabelecessem melhorias
nos domicílios nestas situações.
2 – as intervenções habitacionais nas políticas tradicionais atuam
geralmente sobre as situações de déficit conhecidas. Assim é que os programas
municipais

de

provisão

abarcam

muitas

vezes

as

situações

de

maior

vulnerabilidade social, como famílias em áreas de risco, favelas, etc. Mesmo os
programas de provisão habitacional do governo do estado operados pela CDHU,
ao não estabelecerem critérios precisos de atendimento da demanda (pois a
Companhia realiza sorteio das famílias que serão atendidas no âmbito de um
cadastro único), não estão necessariamente relacionados aos problemas de
demanda futura. A produção habitacional do BNH posteriormente substituída pelo
SFH comprometeu-se com o atendimento às famílias de renda média, deixando
também para trás um rastro de problemas habitacionais visíveis nas cidades,
representados pelo número de 8 milhões de famílias sem moradia, sem cuidar de
projeções futuras da população. As políticas habitacionais oferecidas não se
preocuparam, portanto, nem com os problemas do passado e do presente (o
déficit atual), nem com as necessidades futuras (decorridos da demanda futura por
novas moradias). O não planejamento das demandas futuras, principalmente
aquelas incluídas nas faixas salariais menores, intensifica o problema habitacional
com o passar dos anos, deixando a impressão de que nada foi resolvido, ou que,
tudo o que se investiu em habitação não surtiu resultados na melhoria da
qualidade do ambiente construído nas cidades. Isto porque, não só os
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investimentos em provisão para atendimento ao déficit são insuficientes, como o
planejamento das demandas futuras é inexistente. Neste sentido é que, no âmbito
dos planos de habitação que vêm sendo elaborados nas várias esferas
governamentais, o planejamento da demanda torna-se crucial, tornando-se um
elemento importante na formatação dos recursos para a promoção habitacional.
Este componente da promoção habitacional indica que o poder público deverá
se adiantar em produzir unidades como forma de atender estas demandas futuras.
A meta de provisão de unidades para as demandas futuras (um dos itens mais
caros do orçamento deste plano, inclusive) aparece, portanto, em todos os ciclos
do PPA, sendo que no primeiro ciclo, atenderá a 100% da demanda projetada de
famílias com renda familiar entre 0 e 3 salários mínimos e 50% da demanda
projetada de famílias com renda familiar mais que 3 até 5 salários mínimos, sendo
que os outros 50% restantes deste ciclo, serão atendidos no próximo ciclo. Nos dois
ciclos seguintes, o atendimento será de 100% da demanda futura para todas as
faixas salariais. O atendimento a apenas 50% da demanda futura no primeiro ciclo
do PPA para as faixas entre 3 e 5 salários mínimos deve-se principalmente ao
comprometimento, neste primeiro ciclo, com o atendimento, por provisão, às
famílias mais vulneráveis ou em situação de risco, considerando, além disso, que
outras linhas programáticas deverão também ter início neste primeiro ciclo do PPA.
Deve-se lembrar que em virtude das perspectivas de desenvolvimento econômico
em Amparo, com a expansão de algumas empresas industriais como a Ypê,
Frigorífico Amparo, Química Amparo e outras e a decorrente criação de novos
postos de trabalho, a demanda futura poderá ser ainda maior daquela projetada
para o período, questão que deverá ser monitorada e, em certa medida,
solidarizada com as próprias empresas que pretendem ampliar os postos de
trabalho. A aplicação do Estudo de Impacto de Vizinhança como um instrumento
de controle poderá ser útil para o equacionamento de situações não previstas e
calculadas neste plano, considerando a necessidade de se enfrentar a
complexidade envolvida nos projetos de desenvolvimento econômico.
3 – A regularização de loteamentos de interesse social pode ser
considerada outra linha programática com metas ancoradas nas priorizações,
enfrentando-se os casos mais graves do ponto de vista da irregularidade. Como já
mencionado acima, foram indicados sete loteamentos como sendo de interesse
social e que, portanto, poderão receber recursos públicos para a instalação de
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infraestrutura para posterior cobrança judicial do loteador ou responsável pelo
loteamento. Os loteamentos Jaguari e Planalto da Serra, que poderiam ser
considerados os mais prioritários, não entraram no cômputo por duas razões,
também já explicitadas. O loteamento Jaguari já recebeu recursos federais para
viabilizar a sua regularização com implantação de obras de infraestrutura sendo,
excluído, portanto, do déficit. Já o Planalto da Serra, pelas enormes dificuldades
quanto à instalação das obras de infraestrutura, deverá retornar a sua condição de
loteamento de chácara a partir do reassentamento de parte de suas famílias em
um empreendimento habitacional. Os procedimentos para a regularização
prioritária destes loteamentos é outra questão importante que deve permear as
ações de regularização que serão conduzidas pelo poder público municipal.
Considerando, além disso, as limitações orçamentárias de cada ciclo do PPA,
foram incluídos como mais prioritários, a serem iniciados dentro do primeiro ciclo
do PPA, os loteamentos Santa Maria do Amparo, Milton Nascimento e Vacari. No
segundo ciclo, foram incluídos: Bosque dos Eucaliptos e Casalini e no terceiro ciclo,
Jardim Europa e José Roque Alves.
4 – A regularização administrativa de loteamentos, não considerados de
interesse social é outra linha importante que merece atenção. Diferentemente dos
casos de interesse social, em que as obras de infraestrutura serão viabilizadas para
acelerar o processo de regularização e permitir maior acesso à terra urbanizada
para as famílias de menor renda, nestes casos trata-se a penas de realizar a gestão
para a regularização dos loteamentos. O custo previsto neste caso abrange os
procedimentos administrativos e cartoriais. A seleção dos loteamentos a serem
regularizados em cada ciclo do PPA partiu das ordens de priorização definidas pelo
CEARP. Cabe observar também que mesmo os loteamentos já incluídos na linha
de regularização de interesse social também foram incluídos nos cálculos da
regularização administrativa.
5 – A reforma de domicílios inadequados, incluídos os domicílios sem
banheiro e com adensamento excessivo integra o conjunto de metas, mas que,
assim como no caso dos domicílios em cômodos, dependerá de uma pesquisa
para serem identificados e localizados, já que os dados sobre tais situações foram
trazidos da Fundação João Pinheiro. Tal pesquisa também poderá se dar, assim
como no outro caso, através de um cadastramento e posterior vistoria de campo.
Mesmo tratado como uma única linha programática, este componente insere
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duas situações diferenciadas quanto à priorização das intervenções. Assim, os
domicílios sem banheiro onde residem famílias com renda de até 3 salários
mínimos deveriam ser priorizados, o que motivou a inclusão desta meta no primeiro
ciclo. No segundo ciclo, as metas abrangem parte das famílias de até 3 salários
mínimos em domicílios com adensamento excessivo e mais parte das famílias
com renda entre 3 e 5 salários que vivem em domicílios sem banheiro e
adensamento excessivo e o terceiro ciclo abrangeu o restante dos domicílios
nestas duas situações.
6 – As famílias conviventes foram incluídas neste item da reforma
considerando a situação peculiar de Amparo em relação às baixas densidades
populacionais, conforme já foi apontado acima. Neste caso, não se trata de um
componente de extrema prioridade já que a convivência, se é opcional, pode se
prolongar por um tempo maior. Assim, como meta, considerou-se que, no primeiro
ciclo, 5% das famílias conviventes com renda de até 3 salários mínimos deveriam
ser atendidas, incluindo-se neste montante aqueles grupos familiares cuja
convivência é indesejável – situação que deverá ser averiguada através de
pesquisa. No segundo e terceiro ciclos, será atendido um montante proporcional
de famílias com renda entre 0 e 5 salários mínimos.
7 – Uma terceira tipologia de intervenção ligada à reforma domiciliar é a
reabilitação de edificações na área central para moradia. Uma vez que as obras
de reabilitação do centro histórico de Amparo têm se mostrado positivas e bem
sucedidas, a reabilitação de algumas moradias precárias e cortiços já
reconhecidos na área central, pode complementar a intervenção urbanística que
já tem sido levado a cabo pela Prefeitura Municipal. Cabe lembrar que a
contabilização das moradias em cômodo pode ser coincidente com as moradias
aqui indicadas, resultando em dupla contagem. Isto poderá ser auferido
futuramente quando, através de pesquisa, houver a constatação de que as 44
famílias moradoras de cômodos coincidem com estas, moradoras dos domicílios
aqui contabilizados.
8 – Por fim, o subsídio ao aluguel é uma linha programática que atuará
provisoriamente no sentido de combater o comprometimento excessivo das
rendas das famílias de baixo poder aquisitivo com o aluguel, evitando, com isso,
que parte desta população venha ter que procurar alternativas habitacionais
inadequadas, avolumando o déficit habitacional em Amparo. Neste caso, trata-se
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de uma bolsa que será concedida temporariamente com o estabelecimento de
um prazo determinado para encerrar, calculado em 78 meses. Neste prazo,
espera-se que o fluxo de domicílios e o atendimento ao déficit habitacional
absorvam parte das famílias mais vulneráveis, que deixem de necessitar do aluguel
nestas condições de exploração.

Como metas, estabeleceu-se que todas as

famílias sem nenhum rendimento serão prioritariamente atendidas no primeiro
ciclo. O segundo abrangerá estas (nos dois anos e meio faltantes) e iniciará o
pagamento, por dois anos e meio, às famílias entre 1 e 3 salários mínimos. Já o
terceiro ciclo abrangerá os restantes 4 anos das famílias de renda entre 1 e 3
salários mínimos.

3.4. Estimativa da quantidade líquida de terrenos necessários para o
atendimento às necessidades habitacionais presentes e futuras
A partir do cálculo das necessidades presentes e futuras que indicam o
número de unidades habitacionais que deverão ser construídas nos próximos doze
anos, é possível também calcular a quantidade, em metros quadrados, de terreno
líquido que deverá ser disponibilizado. Esta quantidade também variará em função
da densidade prevista para cada tipo de empreendimento. Assim, é possível
considerar desde tipologias habitacionais de baixa densidade, como uma unidade
residencial no lote, até tipologias de maior densidade como prédios de 4 a 5
pavimentos, como as que são oferecidas pela CDHU. Estas escolhas dependerão
também dos tipos de programas que serão oferecidos. Assim, a autoconstrução
assistida, como tem sido sugerida pelo PLANHAB insere-se melhor na produção de
tipologias de menor densidade, como a unidade residencial no lote. Já programas
de provisão que dependem de recursos do estado (CDHU), por exemplo, terão
melhor viabilidade através de tipologias verticalizadas.
Quatro cenários são possíveis de serem trabalhados, a depender do grau
de adensamento que será realizado pelos novos empreendimentos, entendendo
que isto também dependerá da localização, valor da terra, modalidade de
programa, etc. Cabe destacar, entretanto, que considerando o montante de
terrenos vagos estimados para Amparo, é possível dizer que as tipologias
verticalizadas não precisam ser irrestritamente adotadas, devendo-se sempre
calcular as melhores opções, definindo equações que equilibrem preço do terreno
e preço da construção, de forma a desonerar ao máximo a unidade acabada.
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Trabalhando-se, portanto, com quatro modalidades de

adensamento, a

quantidade de terras necessárias é a seguinte:
Tabela 72 - Estimativa de quantidade de área necessária para o atendimento
às necessidades habitacionais presente e futura (faixa salarial familiar entre 0 e
5 salários mínimos até 2021) segundo a adoção de várias tipologias de
adensamento
Demanda
Cota parte em m²
presente e
70 m²
90 m²
125 m²
250 m²
futura
2.299
160.930,00
206.910,00
287.375,00
574.750,00
Não há estimativas sobre a quantidade de terrenos vagos (glebas)
particulares em Amparo, mas tudo indica que o montante existente (a verificar
pelos perímetros identificados no mapa apresentado no plano diretor de Amparo),
seja suficiente para possibilitar a realização da política habitacional e a aplicação
deste plano de habitação. Um estudo preciso sobre os terrenos e imóveis vagos
em Amparo, verificando-se a situação fundiária, a situação física, a tributação
incidente, a situação quanto à dívida ativa, etc. possibilitará a indicação dos
melhores terrenos em potencial para empreender habitação de interesse social.
Este estudo deverá ser iniciado pelos próprios municipais vagos que,
segundo dados da SMDU, perfazem um total de 1.121.935,70 m², ou seja, o dobro
de área necessária para a construção de tipologias utilizando a cota de menor
densidade, ou seja, 250 m² por unidade habitacional.
Cabe também lembrar que, ao se considerar o déficit habitacional para
as faixas salariais acima de 5 salários mínimos, incluindo os casos contabilizados
pela Fundação João Pinheiro, será possível também estimar uma quantidade de
terrenos a ser disponibilizado para habitação de mercado ou habitação de
mercado popular (HMP) a ser considerada, por exemplo, na delimitação de Zonas
Especiais de Interesse Social, nas quais será possível estabelecer cotas para HIS e
cotas para HMP.
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Tabela 73 - Estimativa de quantidade de área necessária para o atendimento
às necessidades habitacionais presente e futura (faixa salarial familiar maior
que 5 salários mínimos até 2021) segundo a adoção de várias tipologias de
adensamento)
Demanda
Cota parte em m²
presente e
70 m²
90 m²
125 m²
250 m²
futura
1.573
110.110,00
141.570,00
196.625,00
393.250,00
* Para este total, foram considerados 33 domicílios em cômodos, 278 domicílios
com famílias conviventes e 1.243 domicílios para atender à demanda futura.

4. OBJETIVOS, METAS, DIRETRIZES E INDICADORES DE MONITORAMENTO

Diante da problemática apresentada no diagnóstico e dos cálculos
efetuados a partir da constatação das necessidades habitacionais presentes e
futuras, é possível estabelecer os eixos estruturadores do plano de habitação aos
quais estarão vinculados os objetivos, diretrizes, metas e indicadores. Esta matriz,
sobre a qual todas as estratégias estarão explicitadas, será o principal instrumento
referencial do plano quanto às tomadas de decisão realizadas durante o seu
processo de construção.
A idéia de construir uma matriz em que os objetivos e as diretrizes estejam
claras é possibilitar que todos os envolvidos na elaboração e implementação do
plano possam saber com exatidão quais são os caminhos a se percorrer para que
em 2021 o plano esteja inteiramente implementado. Este quadro serve, portanto,
como orientação e como comunicação daquilo que será realizado nos próximos
11 anos, podendo ser complementado pelos setores competentes quanto às
tarefas e atividades a serem desenvolvidas na rotina administrativa da Prefeitura,
além, é claro dos responsáveis pela realização de cada uma destas atividades.
Outro aspecto que merece atenção refere-se ao sistema de indicadores
propostos sobre os quais será possível realizar o monitoramento das metas e
verificar se os objetivos estão sendo atingidos em cada etapa ou fase programada
pelo plano. O monitoramento do plano consiste no acompanhamento das
operações e verificação se os seus rumos (diretrizes) estão corretos e se estão
possibilitando que as metas estejam sendo atingidas. Mudanças de rumos,
reorientação de operações e até mesmo redução das expectativas do alcance
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de algumas metas são bem vindas no processo de planejamento instaurado pelo
plano. Assim é que, pretende-se que este seja entendido como uma peça de
orientação e controle do processo dinâmico de implementação da política
habitacional no município de Amparo.

4.1. O sistema de Monitoramento
O sistema de monitoramento permitirá que o PLHIS seja avaliado
periodicamente. Sugere-se que a cada quatro anos, ao iniciar um novo PPA se
faça uma avaliação das ações que foram efetivamente implementadas, previstas
no PLHIS. Para tanto será necessário avaliar os problemas, as razões pelas quais
algumas metas não foram atingidas, os rumos que não levaram aos alcances
previstos, a agilidade do poder público em reorientar estas rotas, assim como, as
conquistas e concretizações que o plano contribuiu para realizar, interferindo
positivamente na realidade habitacional de Amparo.

A cada quatro anos o

governo poderá propor adequações e mudanças nas metas inicialmente previstas.
A matriz a seguir traça uma linha lógica da problemática escrita em forma
de síntese, percorrendo-se dos objetivos específicos as metas a se atingir até
chegar nas estratégias e operações, o que definirá, portanto, o processo de
planejamento, tendo os indicadores como ferramentas de monitoramento e
avaliação. Estas matrizes estão organizadas em cinco eixos temáticos:
1. acesso à terra urbanizada;
2. promoção pública de habitação;
3. promoção privada de habitação;
4. arranjo institucional;
5. financiamento.
Cada um destes eixos deve ser trabalhado de forma articulada, sendo,
portanto, interdependentes. Com isso, será possível também verificar no futuro, em
qual destes eixos houve falha, se algumas metas não forem atingidas, mesmo
pertencendo a outro eixo. Nesta lógica, os eixos devem ser lidos e interpretados
como partes comuns de uma mesma estratégia que é implementar a política
habitacional em Amparo.
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EIXO TEMÁTICO 1 – ACESSO À TERRA URBANIZADA
PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

Há hoje em Amparo, cerca de 32
loteamentos irregulares ou
clandestinos implantados desde a
década de 1970, contabilizando
aproximadamente 6.804 lotes. A
variedade de situações de
irregularidade demonstra a
complexidade da questão,
tornando-se um dos principais
problemas habitacionais do
município nos últimos anos.
Supõe-se que uma das alternativas
de acesso à terra urbanizada pelas
camadas mais baixas da população
se dá pela compra ou produção
(desmembramentos) do lote irregular.

Regularizar
administrativamente
todos os loteamentos
irregulares e clandestinos
prescritos e não
prescritos.

 2.398 lotes
regularizados até
2013;
 571 lotes
regularizados entre
2014 e 2017;
 3.835 lotes
regularizados entre
2017 e 2021.

Destes 32 loteamentos, há pelo
menos nove que têm características
de loteamentos populares, sem
infraestrutura ou apenas parte da
infraestrutura instalada abrigando
população de baixa e média rendas.
Em alguns casos, a morosidade do
loteador na realização das obras de
infraestrutura condena esta
população a permanecer na
irregularidade e ser excluída das
linhas de financiamento existentes
para a construção de moradias.
Muitos destes loteamentos
apresentam desdobros irregulares de
lotes com dimensão inferior ao
aprovado.

Regularizar “ex-oficio” os 
loteamentos
considerados
de
interesse social.


Hoje não há praticamente oferta de
lotes regulares voltados às camadas

Democratizar o acesso à
terra urbanizada através

468 lotes
regularizados até
2013;
370 lotes
regularizados entre
2014 e 2017;
 298 lotes
regularizados entre
2018 e 2021.
(estes números estão
também
contabilizados no
item acima da
regularização
administrativa)

40% dos lotes
produzidos em

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO
CEARP

CEARP

SMDU/ HABITAÇÃO
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Número de lotes
regularizados (de
loteamentos aceitos
pela Prefeitura,
registrados e com
todas as obras de
infraestrutura exigidas
instaladas).

Estabelecer novas regras e
procedimentos administrativos
para agilizar a regularização
dos loteamentos.
Estabelecer Termos de
Ajustamento de Conduta e
outros instrumentos de
compensação para permitir a
regularização dos casos com
Ações judiciais.
Aplicar novos instrumentos
legais voltados à regularização
como a lei federal 9.785/99, o
Estatuto da Cidade (como as
ZEIS e a Usucapião, por
exemplo), a MP 2.220/2001 (da
Concessão de Uso Especial),
Resolução 369/05 do CONAMA
e a lei federal 11.977/09.

Estruturar a CEARP como
principal órgão de
regularização da Prefeitura,
articulando todas as ações
necessárias para promover a
regularização.
Aprovar nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo;
Contratar consultoria específica
para o estabelecimento de
procedimentos em cada caso
de regularização.

Número de lotes
regularizados (de
loteamentos aceitos
pela Prefeitura,
registrados e com
todas as obras de
infraestrutura exigidas
instaladas).

Criar legislação específica
para a regularização “ex oficio”
de loteamentos considerados
de interesse social.
Estabelecer novas regras e
procedimentos administrativos
para agilizar a regularização
dos loteamentos.
Estabelecer Termos de
Ajustamento de Conduta e
outros instrumentos de
compensação para permitir a
regularização dos casos com
Ações judiciais.
Aplicar novos instrumentos
legais voltados à regularização
como a lei federal 9.785/99, o
Estatuto da Cidade (como as
ZEIS e a Usucapião, por
exemplo), a MP 2.220/2001 (da
Concessão de Uso Especial),
Resolução 369/05 do CONAMA
e a lei federal 11.977/09.

Estruturar a CEARP como
principal órgão de
regularização da Prefeitura,
articulando todas as ações
necessárias para promover a
regularização.
Aprovar nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo, incluindo novas regras de
desdobro e ocupação nestes
casos de forma a
compatibilizar o preço da terra
com o poder aquisitivo das
famílias moradoras.
Contratar consultoria específica
para o estabelecimento de
procedimentos em cada caso
de regularização.

Relação entre
número de lotes

Estabelecer novas regras para
habitação de interesse social e

Aprovar a nova lei de uso,
parcelamento e ocupação do

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

populacionais de menor renda.
A legislação de uso e ocupação do
solo do município não permite a
produção de lotes menores de 125
m² e mesmo assim esta dimensão
mínima é permitida apenas nas ZCE
e ZAC que já estão parceladas. Nas
zonas ZRC e ZRM o lote de 125 m² é
permitido através de
desmembramentos para a
implantação de categorias do tipo
R2 (casas geminadas). A lei de
parcelamento do solo atual, no
entanto, proibiu o desdobro de lotes
para dimensões inferiores a 143 m²,
restringindo ainda mais a produção
de lotes a preços mais voltados ao
mercado popular.
Além disso, a promoção de novas
moradias de interesse social ou
voltadas ao mercado e a
regularização fundiária dos
loteamentos interferirão no aumento
do preço da terra a partir dos
processos especulativos, a
comprovar pelo preço médio dos
imóveis vendidos ou alugados pelas
imobiliárias (pesquisa com os
corretores) e os preços praticados
nos loteamentos irregulares.
Há uma quantidade expressiva de
glebas não utilizadas no interior do
perímetro urbano, parte das quais
poderia ser urbanizada e oferecida
ao mercado para a promoção de
moradia de interesse social e do
mercado.

de produção estratégica
de lotes mais
compatíveis com o
poder aquisitivo das
camadas médias e
baixas da população.

Induzir à urbanização de
glebas no interior do
perímetro urbano para a
produção de
empreendimentos
habitacionais de
interesse social e de
interesse do mercado
popular.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Amparo até 2021
são acessíveis às
camadas baixas e
médias da
população (entre 3 e
10 salários mínimos).

comercializados
para famílias com
renda familiar entre 3
e 10 salários mínimos
e número de lotes
totais produzidos.

de interesse do mercado
popular voltadas para as
famílias de renda baixa e
média (entre 3 e 10 salários
mínimos).
Estabelecer um controle da
demanda na comercialização
dos lotes nos casos de
empreendimentos de caráter
social.
Estimular o mercado imobiliário
a produzir lotes de interesse
social e do mercado popular
voltados para famílias de
renda baixa e média (entre 3 e
10 salários mínimos)

solo, incluindo as regras para
os empreendimentos
habitacionais de interesse
social e de mercado popular;
Estabelecer parecerias públicoprivadas para viabilizar
empreendimentos de caráter
social às famílias de renda
baixa e média.

Entre 160.930 m² e
574.750 m² de
SMDU/HABITAÇÃO
glebas e terrenos
disponibilizados para
a produção de
habitação de
interesse social (entre
0 e 5 salários
mínimos) até 2021;
Entre 110.110 m² e
393.250
m²
de
glebas e terrenos
disponibilizados para
a
produção
de
habitação
de
mercado
popular
(mais que 5 e 10
salários mínimos) até

Área (em metros
quadrados) de
glebas ou terrenos
disponibilizados para
habitação de
interesse social e
habitação de
mercado popular.

 Estabelecer perímetros de ZEIS
em glebas e terrenos vagos
adequados para
empreendimentos
habitacionais.
 Aplicar o instrumento do
parcelamento e edificação
compulsórios para viabilizar
aquisições de terrenos cujos
proprietários possuem
intenções especulativas.
 Realizar gestão para a
aquisição de terrenos com
dívidas fiscais.

 Realizar pesquisa sobre todas
as glebas e terrenos vagos
existentes no perímetro urbano
de Amparo com vistas a
selecionar algumas para a
produção de habitação social
e de mercado popular.
 Aprovar nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo incluindo regras para
aplicação de instrumentos
urbanísticos (como o
parcelamento compulsório,
por exemplo) e ZEIS;
 Revisar a planta genérica de
valores e as formas de
tributação para que todas as
glebas em perímetro urbano

d .e .m .a .c .a .m .p
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PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

2021.

Do conjunto de lotes urbanizados, há
2.560 lotes vagos em Amparo, sendo
1.249 lotes de propriedade de
empreendedores, 1.171 de “pessoas
comuns” e 140 de “investidores”. Não
se sabe se parte destes lotes é de
moradores demandatários por novas
moradias.

Induzir a ocupação dos
lotes vagos com vistas a
atender parte das
necessidades
habitacionais presentes
e futuras.

Cerca de 1.280 lotes
hoje vagos (50% do
total existente)
colocados no
mercado e
empreendidos para
habitação de
interesse social e
habitação do
mercado popular até
2021.

Há um total de 1.121.935,70 m² de
terrenos públicos dominiais
municipais, sendo que deste
montante, há 246.605,68 m² de
áreas potenciais para a implantação
de empreendimentos habitacionais
não utilizados. Com esta quantidade,
seria possível implantar duas mil
unidades habitacionais.

Destinar parte dos
terrenos públicos
existentes para a
implementação do
plano municipal de
habitação de Amparo.

Aproximadamente
18% dos imóveis
públicos destinados
a programas de
habitação
estabelecidos pelo
plano municipal de
habitação de
Amparo.

paguem IPTU em valor
compatível com a localização.
 Adquirir as glebas e terrenos de
interesse para a construção de
empreendimentos
habitacionais de interesse
social e de mercado popular.

SMDU/HABITAÇÃO

SMDU/HABITAÇÃO
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Número de lotes
vagos empreendidos
para habitação de
interesse social e
habitação de
mercado popular.

 Estimular os proprietários de
lotes vagos a realizarem
empreendimentos
habitacionais de interesse
social e de interesse do
mercado popular.
 Em alguns casos, estabelecer
novas regras de parcelamento
do solo e de ocupação para
possibilitar a compra de
terrenos pelas camadas baixas
e médias da população.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo;
 Realizar pesquisa sobre os lotes
vagos existentes no perímetro
urbano de Amparo para
verificar o perfil dos
proprietários e seus interesses;
 Articular proprietários e
incorporadores interessados
em edificar seus lotes com
habitação para utilizarem
linhas de crédito específicas.
 Estimular, via isenções parciais
de IPTU, a utilização do lote
para a edificação de
habitação de interesse social e
do mercado popular.
 Fomentar a criação de
assessorias técnicas voltadas
para agilizar os processos de
criação e aprovação de
projetos arquitetônicos.

Área (em metros
 Delimitar alguns imóveis
quadrados) de
públicos como ZEIS,
terreno público
destinando-os principalmente
destinado programas à produção de habitação de
habitacionais.
interesse social;
 Estabelecer estratégias de uso
e ocupação dos imóveis
púbicos existentes
considerando a
implementação do Plano
Diretor (cumprimento da
função social da propriedade)
de forma a viabilizar uma parte
destes imóveis à produção de
habitação de interesse social.
 Viabilizar a comercialização ou

 Realizar pesquisa sobre os
imóveis públicos existentes
com vistas à produção de
habitação de interesse social;
 Realizar avaliação financeira
dos imóveis públicos de
interesse para a produção
habitacional de interesse
social;
 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo para delimitar ZEIS em
alguns imóveis públicos.

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

permuta de imóveis não
adequados para a
implantação de
empreendimentos
habitacionais com vistas à
aquisição de glebas ou
terrenos privados para
habitação;
Há 23 imóveis vagos não utilizados
no Centro de Amparo, sendo que
três com indicação para receber
habitação de interesse social,
podendo receber 124 unidades
habitacionais. Há ainda outros
imóveis apontados potenciais para
habitação, como o conjunto de
casas pertencentes à Santa Casa de
Amparo.

Induzir e promover
empreendimentos
habitacionais em
imóveis existentes na
área central potenciais
para a moradia.

Três imóveis na área
central indicados
pelo Plano de
Reabilitação da Área
Central ocupados
com
empreendimentos
habitacionais de
interesse social e de
mercado popular até
2013.
15% das
necessidades
habitacionais
presentes e futuras
atendidas no
perímetro da área
central até 2021.

A expansão urbana provocada
por novos loteamentos no exterior do
perímetro urbano pode levar ao
estabelecimento de núcleos urbanos
precários como ocorreu no Planalto
da Serra, estimulando a ida da
população face ao preço menor da
terra praticado nestes
assentamentos. Ocupações como
estas são inadequadas do ponto de
vista da localização.

Restringir a ocupação
populacional no interior
da Macrozona Urbana

100% dos novos
empreendimentos
habitacionais
(loteamentos e
condomínios)
implantados no
interior Macrozona
Urbana até 2021.

SMDU/HABITAÇÃO

SMDU E CEARP
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Número de unidades
habitacionais de
interesse social e de
interesse do
mercado popular
edificadas no
perímetro da área
central.

 Delimitar como ZEIS alguns
imóveis no perímetro da área
central e, principalmente
aqueles indicados pelo plano
de reabilitação da área
central;
 Implementar uma política de
tributação especial na área
central com vistas a estimular a
ocupação habitacional nos
imóveis vagos;
 Destinar proporções maiores
de recursos públicos na
aquisição de imóveis na área
central para viabilizar a
produção de unidades
habitacionais nestas áreas.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo para delimitar ZEIS em
alguns imóveis no perímetro da
área central;
 Realizar pesquisa sobre os
imóveis existentes na área
central, verificando-se
proprietários, situação tributária
(dívidas) e valores financeiros;
 Atualizar a planta genérica de
valores incluindo uma nova
política de tributação para
viabilizar a produção de
habitação de interesse social e
de mercado popular na área
central.
 Adquirir imóveis de interesse
para a implantação de
empreendimentos
habitacionais de interesse
social e de mercado popular.

Número de novos
empreendimentos
implantados em
Amparo.

 Aplicar o instrumento do
parcelamento e edificação
compulsórios para pressionar a
utilização de glebas
desocupadas no interior do
perímetro urbano;
 Estimular incorporadores a
realizar empreendimentos
habitacionais nas glebas
desocupadas no interior do
perímetro urbano;
 Definir regras mais rígidas e
precisas para restringir as
ocupações no exterior do
perímetro urbano.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo, estabelecendo-se regras
claras e rígidas quanto às
restrições de ocupação no
exterior do perímetro urbano e
regulamentar o instrumento do
parcelamento e edificação
compulsórios;
 Estruturar um corpo de
fiscalização para evitar o
surgimento de novos
assentamentos clandestinos no
exterior do perímetro urbano;
 Articular proprietários e
incorporadores interessados

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES
em edificar seus lotes com
habitação para utilizarem
linhas de crédito específicas.

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

203

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

EIXO TEMÁTICO 2 – PROMOÇÃO PÚBLICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

O déficit habitacional básico em
Amparo, incluindo as famílias com
renda salarial familiar de até 5
salários mínimos, é de 388
domicílios, contabilizando-se os
domicílios rústicos, improvisados, em
risco e em APPs (Áreas de Proteção
Permanente), além dos domicílios
em cômodos. Deste total, 320
domicílios (rústicos, improvisados, em
risco e em APPs) foram contabilizados
a partir das informações levantadas
na Prefeitura Municipal e 44
domicílios (cômodos com renda de
até 3 salários mínimos) e 24
(cômodos com renda maior que 3
até 5 salários mínimos) .
No caso de Amparo, as famílias
conviventes não foram
contabilizadas como déficit básico.

Produzir unidades de
habitação de interesse
social, com subsídio
parcial integral, para o
atendimento ao déficit
habitacional básico de
Amparo.

 320 unidades de HIS
produzidas até 2013
(rústicos,
improvisados, risco
e APPs) para famílias
com renda de até 3
salários mínimos;
 44 unidades de HIS
produzidas até 2017
(cômodos) para
famílias com renda
de até 3 salários
mínimos;
 24 unidades de HIS
produzidas até 2017
(cômodos) para
famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos.

As necessidades habitacionais futuras
previstas até 2021, segundo as
estimativas de projeção
populacional, contabilizam 920
unidades para famílias com renda
familiar de até 3 salários mínimos e
991 unidades para famílias com
renda familiar maior que 3 até 5
salários mínimos.
O perfil sócio-econômico da
população de Amparo demonstra
uma tendência de manutenção das
características atuais de renda
familiar.
 Envelhecimento da população com
a queda da taxa de natalidade;
 Diminuição das pessoas
responsáveis por domicílio com
faixa de renda de até 3 salários
mínimos entre 1991 e 2000 (46,16%
para 59,45%);

Produzir unidades de
habitação de interesse
social, com subsídio
parcial e integral, para o
atendimento à
demanda populacional
futura.

 299 unidades de HIS
produzidas até 2013
(famílias com renda
de até 3 salários
mínimos);
 161 unidades de HIS
produzidas até 2013
(famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos);
 273 unidades de HIS
produzidas até
2017;
 455 unidades de HIS
produzidas até 2017
(famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos);
 348 unidades de HIS
produzidas até
2021;

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO
SMDU/HABITAÇÃO

SMDU/HABITAÇÃO
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Número de unidades
de HIS produzidas
para o atendimento
ao déficit básico (até
5 salários mínimos).

 Viabilizar terrenos para a
produção das unidades de
interesse social em
atendimento ao déficit
habitacional básico;
 Realizar gestão junto ao
governo federal para viabilizar
os recursos necessários para
estes empreendimentos;
 Estabelecer novas regras de
uso e ocupação do solo para
viabilizar a produção de
unidades habitacionais de
interesse social.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo.
 Realizar pesquisa sobre imóveis
vagos públicos e privados
existentes no perímetro urbano
de Amparo com vistas a
selecionar alguns para
aquisição;
 Realizar as desapropriações, se
necessárias;
 Solicitar recursos ao governo
Federal a partir dos programas
existentes (FNHIS, Minha Casa
Minha Vida);
 Contratar projetos e obras;
 Realizar o cadastro das famílias
a serem atendidas.
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação e
estabelecer regras e critérios
de atendimento para as linhas
programáticas (subsídio integral
e parcial).

Número de unidades
de HIS produzidas
para o atendimento
à demanda futura
(até 3 salários
mínimos).

 Viabilizar terrenos para a
produção das unidades de
interesse social em
atendimento ao déficit
habitacional básico;
 Realizar gestão junto ao
governo estadual para
viabilizar os recursos
necessários para estes
empreendimentos;
 Estabelecer novas regras de
uso e ocupação do solo para
viabilizar a produção de
unidades habitacionais de
interesse social.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo.
 Realizar pesquisa sobre imóveis
vagos públicos e privados
existentes no perímetro urbano
de Amparo com vistas a
selecionar algunss para
aquisição;
 Realizar as desapropriações, se
necessárias;
 Solicitar recursos ao governo
estadual a partir dos
programas existentes;
 Contratar projetos e obras;
 Realizar cadastros periódicos
para a contabilização das
famílias a serem atendidas.
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação e
estabelecer regras e critérios

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Ao mesmo tempo, aumento do
índice de GINI de 046 para 0,54;
 O IPVS 3, 4 e 5 atinge 41% da
população;
 A taxa de analfabetismo da
população de 15 anos e mais
diminuiu de 11,05% para 7,09% de
1991 para 2000;
 Aumento da arrecadação do ICMS
da indústria, vínculos empregatícios
e rendimento médio destes vínculos
entre 2000 e 2006.

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

 375 unidades de HIS
produzidas até 2021
(famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos);

Há 1.074 domicílios inadequados em
Amparo, sendo 51 domicílios sem
banheiro e 175 domicílios com
adensamento excessivo (famílias
entre 0 e 3 salários mínimos); 41
domicílios sem banheiro e 118 com
adensamento excessivo (famílias
com renda maior que 3 até 5 salários
mínimos).
Estão também contabilizados, neste
total, as famílias conviventes, sendo
249 domicílios com renda entre 0 e 3
salários mínimos e 387 domicílios
com renda maior que 3 até 5 salários
mínimos.
Todos estes dados foram extraídos da
Fundação João Pinheiro.

Promover a reforma de
domicílios, com subsídio
parcial e integral, para o
atendimento às
situações de
inadequação da
edificação.

 73 domicílios
reformados para
famílias com renda
entre 0 e 3 salários
mínimos até 2013;
 288 domicílios
reformados para
famílias com renda
entre 0 e 3 salários
mínimos entre 2014
e 2017;
 305 domicílios
reformados para
famílias com renda
entre 0 e 3 salários
mínimos entre 2018
e 2021;
 273 domicílios
reformados para
famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos
entre 2014 e 2017;
 135 domicílios
reformados para
famílias com renda
maior que 3 até 5
salários mínimos
entre 2018 e 2021;

Há 53 domicílios pertencentes a vilas
e cortiços na área central que têm
potencial para reforma.
Estas vilas e domicílios constituem
uma tipologia habitacional peculiar

Promover a reforma de
domicílios na área
central de Amparo

53 domicílios
reformados até 2013.

OPERAÇÕES
de atendimento para as linhas
programáticas de provisão
(subsídio integral e parcial).

SMDU/HABITAÇÃO

SMDU/HABITAÇÃO
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Número de
domicílios
reformados.

 Conhecer, localizar e
discriminar os casos que
necessitam de reforma
domiciliar;
 Estabelecer regras edilícias e
de uso e ocupação do solo
que possibilitem a aprovação
das reformas previstas;
 Acompanhar as reformas para
garantir que as inadequações
domiciliares sejam sanadas.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo.
 Rever Código de Obras;
 Realizar cadastramento e
vistorias para localizar e
discriminar os casos que
necessitarão de reforma;
 Estruturar assessoria técnica
para elaborar projetos e
acompanhar as obras das
reformas domiciliares (através
de convênio com entidades
de classe);
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação e
estabelecer regras e critérios
de atendimento para as linhas
programáticas de reforma
(subsídio integral e parcial).

Número de
domicílios
reformados na área
central de Amparo.

 Realizar gestão junto ao
governo federal para viabilizar
a reforma de domicílios na
área central no contexto do
plano de reabilitação da área

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo;
 Estabelecer instrumento jurídico
junto aos proprietários para

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

em Amparo, devendo ser incluídos
no conjunto de intervenções
habitacionais em consonância com
o projeto de reabilitação urbana da
área central.
Alguns destes imóveis também foram
indicados pelo Plano de reabilitação
da Área Central para receberem
intervenções e serem consolidados
como moradia social, através de
subsídio ao aluguel.

Há 640 famílias com rendimento
mensal de até 3 salários mínimos em
Amparo que supostamente pagam
valor de aluguel acima da sua
capacidade de renda.
Dados de campo indicam que estas
famílias pagam em média R$200,00
de aluguel.
Algumas destas famílias moram em
domicílios na área central de
Amparo e algumas destas já
recebem algum tipo de subvenção
das entidades assistencialistas que
alugam seus imóveis como a
Associação das Damas de Caridade
e a Sociedade São Vicente de Paula.
O Plano de Reabilitação da Área
Central contabilizou vários imóveis
potenciais para a moradia social e
que poderiam ser incluídos em um
programa de subsídio ao aluguel.

Subsidiar o aluguel das
famílias com renda
mensal familiar entre 0 e
3 salários mínimos
excessivamente
oneradas com o
aluguel.

 52 famílias
atendidas com
subsídio até 2013;
 640 famílias
atendidas com
subsídio entre 2014
e 2017;
 580 famílias
atendidas com
subsídio entre 2018
e 2021.

A previsão de novos
empreendimentos e atividades
industriais futuras poderá promover a
ocupação indevida ou irregular de
áreas próximas às novas instalações.
A duplicação da SP 95 poderá induzir
a instalação de novas empresas em
Amparo.
Já há previsão de algumas
expansões industriais, como a Ypê,

Viabilizar o atendimento
à demanda
populacional futura
inesperada ou não
contabilizada pelo plano
com a implantação de
novas instalações
industriais.

50% da demanda
populacional futura
por novas unidades
habitacionais de
interesse social não
prevista, atendidas
por projetos especiais
até 2021.

Número de famílias
atendidas com
subsídio ao aluguel.

SMDU/HABITAÇÃO
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Número de unidades
habitacionais
produzidas para
demanda
populacional não
prevista pelo plano.

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

central de Amparo.
 Estabelecer regras edilícias e
de uso e ocupação do solo
que possibilitem a aprovação
das reformas previstas;
 Acompanhar as reformas para
garantir consonância com o
projeto de reabilitação urbana
da área central de Amparo.

possibilitar a realização das
reformas necessárias nos
imóveis.
 Rever Código de Obras;
 Contratar projetos e obras;
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação e
estabelecer regras específicas
para a modalidade de
reformas de domicílios em
áreas centrais.

 Conhecer, localizar e
discriminar os casos que
necessitam de subsídio ao
aluguel;
 Acompanhar as famílias
durante a participação no
Programa, verificando-se
melhorias nos padrões de
renda e possibilidade de se
desvincular do Programa e
adquirir moradia própria;
 Estabelecer parcerias com as
entidades assistencialistas que
promovem o aluguel social em
Amparo, acoplando-as aos
programas públicos de
subsídio à habitação;
 Priorizar as famílias moradoras
da área central que moram
nos domicílios das entidades
assistencialistas;
 Criar um parque público de
moradias que poderão ser
destinadas para a locação
social
 Estabelecer novas regras para
os setores produtivos que
atraem população de baixa
renda de outros municípios;
 Estabelecer regras de parceria
público-privada para atender
demanda populacional não
prevista pelo plano em
empreendimentos
habitacionais.

 Realizar cadastramento e
vistorias para localizar e
discriminar as famílias que
necessitarão de subsídio ao
aluguel;
 Realizar cadastro atualizado
das famílias moradoras nestes
domicílios para cruzar renda e
valor de aluguel, verificando-se
a capacidade de pagamento
do aluguel de forma a inseri-las
no Programa de Subsídio ao
aluguel;
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação e
estabelecer regras específicas
para a modalidade de subsídio
ao aluguel.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo e regulamentar o Estudo
de Impacto de Vizinhança
como instrumentos de controle,
monitoramento e
planejamento de situações
não previstas, assim como as
ZEIS no intuito de se criar um
“banco de terras” para

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

Química Amparo, Nestlé, entre
outras, com previsão de criação de
aproximadamente 2.000 novos
postos de trabalho.

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES
empreendimentos
habitacionais em atendimento
à demanda criada por pólos
geradores de emprego;
 Estabelecer projetos de
parceria público-privada para
solucionar casos de demanda
populacional criada por
atrativos econômicos;
 Realizar periodicamente
cadastramento da demanda
por habitação, analisando-se
os impactos causados pela
instalação ou expansão de
novas empresas.
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EIXO TEMÁTICO 3 – PROMOÇÃO PRIVADA DA HABITAÇÃO
PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

O loteamento é a forma de
produção habitacional
predominante em Amparo. Desde a
década de 1970 até hoje, foram
aprovados apenas 1.176 unidades
condominiais no município, havendo
uma queda de produção destes
empreendimentos a partir de 2000.
Constatou-se ainda que apenas 17%
do que se produziu, tem um padrão
mais popular. Praticamente 66,5%
são de padrão médio.
Segundo dados da Fundação João
Pinheiro, parte do déficit está
concentrado em famílias com renda
superior a 5 salários mínimos: cerca
de 278 famílias em coabitação nesta
faixa.
Considerando o desequilíbrio entre a
procura e a oferta de imóveis,
segundo as informações prestadas
pelos corretores de imóveis locais
(muita procura e pouca oferta),
supõe-se que há uma demanda
reprimida de famílias nas faixas
salariais superiores a 5 salários
mínimos e é provável que parte
destas tenham adquirido lotes
irregulares para a construção de sua
moradia.
Há expressiva quantidade de glebas
e imóveis vagos e ociosos que
podem ser aproveitados para a
implantação de empreendimentos
habitacionais.

Estimular a promoção
privada de habitação
diversificada e voltada
para o mercado
popular.

1.573 unidades de
mercado popular
produzidas até 2021.

A maior procura junto às imobiliárias
é por imóvel residencial tipo casa de
2 ou 3 dormitórios, entre 50 e 80 mil
reais para compra e até 350 reais
para locação e o valor dos imóveis
ofertados varia entre 85 e 300 mil
reais e a locação entre 350 e 580
reais.

Viabilizar a oferta de
imóveis com preços
mais compatíveis com
as expectativas e
procuras pela
população de média
renda de Amparo.

Aumentar em 100%
o número de imóveis
vendidos e alugados
s até 2013.
Aumentar em 200%
o número de imóveis
vendidos e alugados
até 2017.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO
SMDU/HABITAÇAO

SMDU/HABITAÇÃO – a
partir de informações
fornecidas pelas
imobiliárias.
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Número de
unidades
habitacionais de
mercado popular
produzidas.

 Aplicar os instrumentos do
Estatuto da Cidade como o
parcelamento e a edificação
compulsórios, as ZEIS e outros
para estimular / pressionar a
produção de habitação de
mercado;
 Realizar gestão junto aos
empreendedores privados
para apresentar soluções
possíveis e rentáveis de
empreendimentos privados;
 Organizar um cardápio de
possibilidades quanto a linhas
de financiamentos e
programas vinculados ao SBPE
para demonstrar a viabilidade
e vantagens da produção de
habitação de mercado
popular.
 Estabelecer parcerias, como o
consórcio imobiliário, operadas
pelo Poder Público, entre os
vários agentes na produção
formal de habitação pelo
mercado, viabilizando a
produção de unidades
habitacionais de mercado
popular.

 Aprovar a nova lei de uso e
ocupação do solo para aplicar
os instrumentos do Estatuto da
Cidade;
 Realizar capacitações de
técnicos municipais para atuar
nas articulações dos
empreendedores com o
sistema financeiro da
habitação.
 Realizar reuniões com os
empreendedores para
demonstrar as alternativas e
linhas de financiamento
possíveis de serem
combinadas para a produção
da habitação de mercado
popular.
 Contratar estudos de
viabilidade técnicoeconômicos para subsidiar as
articulações com proprietários
e empreendedores
interessados em produzir
habitação de mercado
popular.

Número de imóveis
vendidos e locados
nas imobiliárias de
Amparo.

 Aplicar os instrumentos do
Estatuto da Cidade como o
parcelamento e a edificação
compulsórios, as ZEIS e outros
para estimular / pressionar a
produção de habitação de
mercado;
 Realizar gestão junto aos
empreendedores imobiliários
para que produzam unidades

 Aprovar a nova lei de uso e
ocupação do solo para aplicar
os instrumentos do Estatuto da
Cidade;
 Realizar capacitações de
técnicos municipais para atuar
nas articulações dos
empreendedores com o
sistema financeiro da
habitação.

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Há uma quantidade não desprezível
de imóveis de habitação social
pertencentes a entidades
assistencialistas e religiosas, como a
Associação Damas de Caridade
voltadas para o atendimento de
população vulnerável como idosos e
famílias de baixa renda. Foram
contabilizados 86 imóveis, no total.
Os aluguéis não são subsidiados,
podendo ser incluídos no Programa
de subsídio ao aluguel.

Assumir e ampliar a
promoção de habitação
de interesse social pelas
entidades
assistencialistas em
Amparo.

METAS

Aumentar em 30% o
número de imóveis
oferecidos por
entidades
assistencialistas
vinculadas aos
programas de
subsídio ao aluguel
até 2021.

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

SMDU/HABITAÇÃO
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INDICADORES

Número de imóveis
oferecidos por
entidades
assistencialistas
vinculadas ao
programa de
subsídio ao aluguel

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

habitacionais compatíveis com
a expectativa da população,
principalmente em termos
tipológicos e de preços;
 Organizar um cardápio de
possibilidades quanto a linhas
de financiamentos e
programas vinculados ao SBPE
para demonstrar a viabilidade
e vantagens da produção de
habitação de mercado
popular.

 Realizar reuniões com os
empreendedores para
demonstrar as alternativas e
linhas de financiamento
possíveis de serem
combinadas para a produção
da habitação de mercado
popular.
 Contratar estudos de
viabilidade técnicoeconômicos para subsidiar as
articulações com proprietários
e empreendedores
interessados em produzir
habitação de mercado
popular.
 Desenvolver novos estudos de
tipologias habitacionais
compatíveis com a
expectativa da população de
Amparo, auxiliando os
empreendedores a realizar
investimentos atraentes e
rentáveis.

 Estabelecer parcerias com as
entidades assistencialistas que
promovem o aluguel social em
Amparo, acoplando-as aos
programas públicos de
subsídio à habitação;
 Estimular o aumento de
imóveis do parque de locação
das entidades através da
Vinculação da oferta de
imóveis das entidades ao
programa de subsídio ao
aluguel;

 Realizar articulações com as
entidades assistencialistas para
expandir o seu parque de
imóveis, apresentando
possibilidades e alternativas;
 Desenvolver parcerias para
que algumas unidades
públicas a serem produzidas
(para locação social) possam
ser geridas junto às entidades
como braço da política
habitacional de Amparo.
 Realizar cadastro atualizado
das famílias moradoras nestes
domicílios para cruzar renda e
valor de aluguel, verificando-se
a capacidade de pagamento
do aluguel de forma a inseri-las
no Programa de Subsídio ao
aluguel.
 Regulamentar o Fundo
Municipal de Habitação para
permitir que parcerias entre a

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL PELO
MONITORAMENTO

INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES
Prefeitura e entidades possam
ser formalizadas.

Do conjunto de lotes urbanizados, há
2.560 lotes vagos em Amparo, sendo
1.249 lotes de propriedade de
empreendedores, 1.171 de “pessoas
comuns” e 140 de “investidores”. Não
se sabe se parte destes lotes é de
moradores demandatários por novas
moradias.

Estimular a produção de
habitação nos lotes
vagos existentes.

Cerca de 1.280 lotes
vagos (50% do total)
empreendidos até
2021.

SMDU
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Número de lotes
vagos
empreendidos.

 Estimular os proprietários de
lotes vagos a realizarem
empreendimentos
habitacionais de interesse
social e de interesse do
mercado popular.
 Em alguns casos, estabelecer
novas regras de parcelamento
do solo e de ocupação para
possibilitar a compra de
terrenos pelas camadas baixas
e médias da população.
 Auxiliar os proprietários de
terrenos vagos interessados a
viabilizar a construção de
moradia.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo;
 Realizar pesquisa sobre os lotes
vagos existentes no perímetro
urbano de Amparo para
verificar o perfil dos
proprietários e seus interesses;
 Articular proprietários e
incorporadores interessados
em edificar seus lotes com
habitação para utilizarem
linhas de crédito específicas.
 Estimular, via isenções parciais
de IPTU, a utilização do lote
para a edificação de
habitação de interesse social e
do mercado popular.
Fomentar a criação de
assessorias técnicas voltadas
para agilizar os processos de
criação e aprovação de
projetos arquitetônicos.

EIXO TEMÁTICO 4 – ARRANJO INSTITUCIONAL
PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

A Prefeitura Municipal ainda não se
institucionalizou como um Agente
Promotor de Habitação. As unidades
produzidas até hoje em Amparo foram
vinculadas a parcerias com COHAB
Bandeirantes e CDHU.
Embora o município tenha instituído o
Fundo Municipal de Habitação, sua
aplicação está comprometida por falta
de regulamentação.
Não há recursos ordinários previstos na sua
composição e não se constitui como
uma rubrica específica na estrutura
orçamentária municipal.
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano
tem hoje muitas atribuições e uma delas
é conduzir a política habitacional do
município. A sua capacidade institucional
de conduzir a política e implementar
programas é, hoje, limitada.
Além disso, no campo da regularização
fundiária, os entraves jurídicos dificultam o
andamento dos
procedimentos e a celeridade das
soluções.

Institucionalizar a Prefeitura
Municipal de Amparo como
agente promotora de
habitação.

100% dos
programas
municipais
realizados como
ações
institucionalizadas
e
regulamentadas
pela Prefeitura
Municipal.

A participação e o controle social sobre a
política de habitação se dão hoje através
do Conselho de Gestão Territorial e
Habitação.
Não existem outros canais de
participação ou controle social da
política, principalmente pelos
interessados na questão habitacional.

Expandir a participação e o
controle social da política
habitacional de Amparo.

2,5% da
população de
Amparo
participante da
implementação
da política
municipal de
habitação até

RESPONSÁVEL
PELO
MONITORAMENTO
SMDU

SMDU/CONGTHAB
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Número de
programas
instituídos com
regras
específicas e
rubricas
orçamentárias.

 Consolidar as regras específicas do
Fundo Municipal de Habitação
consoantes aos objetivos traçados
no Plano de Habitação;
 Coordenar as regras e as ações
institucionais municipais com
aquelas já estabelecidas pelos
níveis federal e estadual de forma
a consolidar o pacto federativo na
política habitacional.
 Definir a estrutura administrativa
necessária para tornar a Prefeitura
Municipal o agente promotor da
habitação em Amparo;
 Estruturar a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano para se
tornar o principal órgão da
promoção habitacional de
Amparo.

 Regulamentar o Fundo Municipal
de Habitação e os programas
municipais a serem estabelecidos;
 Analisar e avaliar outros exemplos
de leis de fundos municipais de
habitação para constituir
referências;
 Quantificar o número de pessoal e
equipamentos necessários para
executar os programas criados;
 Indicar todas as fontes de recursos
que passarão pelo Fundo
Municipal de Habitação;
 Estabelecer contatos e reuniões
com os órgãos e agentes
estaduais e federais (Ministério das
Cidades, CEF, CDHU, etc.) para
conhecer e permitir a operação
dos recursos nas três esferas
governamentais;
 Capacitar os técnicos municipais a
conhecer e operar os programas
instituídos nas três esferas
governamentais.
 Desenhar a estrutura administrativa
da Secretaria de Habitação
levando em conta que, como
agente promotor da habitação, a
Prefeitura Municipal deverá:realizar
a gestão da carteira de créditos;
promover moradias (licitar e
acompanhar projetos e obras);
prestar assistência técnica em
várias linhas programáticas;
implementar o programa de
regularização fundiária, etc.

 Consolidar o Conselho de Gestão
Relação entre
população
Territorial e Habitação como um
participante da
interlocutor da sociedade para
implementação assuntos ligados à política
da política
habitacional;
municipal de
 Disseminar ao máximo as
habitação e a
definições estabelecidas pelo
população
plano municipal de habitação

 Desenvolver publicações, cartilhas,
painéis contendo as principais
definições traçadas no plano
municipal de habitação;
 Re-estruturar o Conselho de Gestão
Territorial e Habitação de forma a
incluir atores eminentemente
representativos dos segmentos que

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSÁVEL
PELO
MONITORAMENTO

2017.
4% a população
de Amparo
participante da
implementação
da política
municipal de
habitação até
2021.

Estima-se que o número total de famílias
a ser beneficiada com este plano seja da
ordem de 10.816. Considerando o
Cenário 2, que foi adotado para o
cálculo das estimativas de custo
(98.058.457,93), o custo por família, neste
plano será de R$ 9.066,05.
Os gastos excessivos com a promoção
habitacional tem a ver com as
deficiências da gestão pública dos
recursos. A maior eficiência nos gastos
estão relacionadas com a adoção de
estratégias que reduzam o preço da terra
urbanizada e da produção habitacional.

Tornar a promoção
habitacional mais eficiente
para reduzir
progressivamente os custos
da produção

As questões políticas permeiam o
Efetivar um sistema de
andamento da implementação do plano. monitoramento, avaliação
Mudanças de gestão por oposições
e controle social do plano.
partidárias e oposições partidárias entre

 Reduzir em 20%
o valor da
promoção
habitacional por
família até 2017.
 Reduzir em 30%
o valor da
promoção
habitacional por
família até 2021.

100% das metas
são monitoradas
e avaliadas pelo
poder público e

SMDU

CONGTHAB
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

total.

 Estabelecer novos canais de
comunicação com a população
de Amparo, utilizando-se de todos
os meios de comunicação
disponíveis;
 Intensificar os eventos relacionados
à política habitacional, incluindo o
maior número possível de
participantes;
 Realizar reuniões com segmentos e
setores específicos ligados à
política habitacional para
fomentar, difundir e ampliar a rede
de participantes;

atuam na produção habitacional;
 Criar fóruns específicos de
discussão sobre a política de
habitação de Amparo;
 Realizar conferências de habitação
sistematicamente;
 Realizar seminários específicos
sobre a política de habitação de
Amparo;
 Enviar pautas específicas sobre a
habitação nos jornais e rádios
locais;
 Estruturar site na internet,
estabelecendo-se um fórum de
discussão virtual sobre habitação e
a política habitacional de Amparo;
 Estabelecer agendas de reuniões
com setores e segmentos
importantes para dialogar e
debater questões inerentes à
implementação do plano
municipal de habitação;

Relação entre
custo total da
promoção
habitacional e
famílias
atendidas pelo
plano.

 Aplicar os instrumentos do estatuto
da Cidade com vistas a reduzir o
preço dos imóveis em Amparo;
 Utilizar ao máximo os recursos
municipais existentes como
terrenos públicos para a promoção
habitacional;
 Diminuir progressivamente os
custos da produção habitacional
através de formas alternativas de
produção como a autoconstrução
assistida, o mutirão e a
reabilitação.
 Efetivar a comercialização das
unidades para se obter maiores
retornos ao Fundo Municipal,
utilizando-se subsídio escalonar nas
faixas de renda familiar maiores
que 1 salário mínimo.

 Aprovar a Lei de Uso, Ocupação e
parcelamento do Solo para aplicar
os instrumentos indutores do uso da
terra como o parcelamento
compulsório e as ZEIS;
 Realizar estudos de viabilidade
técnica nos terrenos públicos
existentes para selecionar aqueles
com potencial para a habitação
social;
 Estruturar programa de
autoconstrução assistida para a
produção de moradias em lotes
unifamiliares;
 Regulamentar o Fundo Municipal
de Habitação, incluindo regars
específicas sobre o subsídio
escalonar para as diversas faixas
de renda familiar.

Número de
metas
monitoradas,
avaliadas e

 Estabelecer um sistema de
monitoramento das metas do
plano municipal de habitação
pelo Poder Público;

 Criar uma estrutura de
acompanhamento do plano
contendo técnicos da Secretaria
de Habitação através do

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

governos de várias esferas atrapalham a
implementação, até o fim, dos objetivos
traçados pelo plano.
Um monitoramento e um efetivo controle
social da implementação do plano tornao menos vulnerável às mudanças de rota
trazidas pela coloração partidária.

Amparo faz parte da Região
Administrativa de Campinas, pertence à
Microrregião de Amparo e está inserido no
“Circuito das Águas Paulista”. A
organização institucional desta
regionalização é frágil e não possui
política específica quanto aos impactos
de um desenvolvimento econômico
futuro ligado ao turismo.
Parte da população rural que trabalha
nas fazendas de Amparo é moradora de
outros municípios da Região.

METAS

RESPONSÁVEL
PELO
MONITORAMENTO

sociedade civil
até 2013.

Constituir uma política de
habitação regional no
âmbito da região do
Circuito das Águas.

10% da
demanda
identificada e
quantificada da
região atendida
por política
regional de
habitação até
2021.

GABINETE
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

controladas.

 Estabelecer um sistema de
monitoramento das metas do
plano de habitação pela
sociedade civil;

acompanhamento das ações do
plano e revisão constante dos
indicadores;
 Incluir na rotina no âmbito deste
sistema, a elaboração de relatórios
anuais contendo o
acompanhamento de todos os
indicadores do plano e demais
informações de acompanhamento
(como despesas realizadas, etc.)
 Estruturar um formato de
acompanhamento na internet e
em meios impressos (como jornal),
das ações e metas pelo Conselho
e demais pessoas da sociedade
civil organizada.

Número da
demanda
atendida por
política
regional.

 Estabelecer uma articulação com
os municípios para tratar da
problemática habitacional da
região;
 Institucionalizar uma organização
regional para tratar da
problemática habitacional da
região, considerando suas
particularidades e potencialidades;
 Combinar e coordenar esforços no
sentido de enfrentar a mobilidade
do déficit e demanda (migrações
internas) e o déficit nas zonas rurais.

 Estabelecer uma agenda de
reuniões para debater e discutir a
problemática habitacional
regional;
 Estruturar Consórcio Público
regional de habitação;
 Desenvolver plano regional de
habitação, identificando as
problemáticas regionais ligadas ao
déficit e demanda.

EIXO TEMÁTICO 5 – FINANCIAMENTO
PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

Os gastos com habitação representaram
0,2% dos gastos totais em 2006, 0,03%
em 2007 e 1,1% em 2008. Não existe
produção pública de unidades
habitacionais desde 1998, sendo que
48% do total destas unidades foi
produzido na década de 1970.
Por outro lado, houve aumento de receita
municipal entre 1996 e 2006, sendo que
a arrecadação de IPTU teve significativa
contribuição que permaneceu estável
entre 96 e 2006.
A maior fatia desta arrecadação é a
transferência da cota parte do ICMS
Estadual
Amparo possui o segundo maior PIB e
participação do valor adicionado da
indústria na região do Circuito das Águas.
Houve um aumento da arrecadação do
ICMS da indústria, ao lado de queda do
comércio e serviços, mas aumento do
valor adicionado do serviço e indústria
entre 2002 e 2005.

Aumentar o fluxo de
recursos das três
esferas
governamentais para
viabilizar a
implementação do
plano municipal de
habitação.

 1,11% da receita
municipal total
em média (dos
últimos anos)
destinado à
habitação nos 3
PPAs;
 0,22% do
orçamento
projetado do
governo estadual
em média (1%
do ICMS)
destinado à
habitação nos 3
PPAs;
 0,057% do
orçamento
projetado pelo
governo federal
para HIS em
média, segundo
o PLANHAB, a ser
utilizado para
habitação.

A produção habitacional em Amparo é
realizada inteiramente através da
aplicação de recursos públicos. A
utilização de recursos privados para
atingir objetivos públicos ainda não se
tornou realidade em Amparo,
principalmente em razão da não
aplicação dos instrumentos de política
urbana do Estatuto da Cidade.

Aumentar as fontes de
investimentos na
promoção
habitacional,
potencializando e
absorvendo recursos
da iniciativa privada.

10% da produção
de novas
unidades
habitacionais
foram viabilizadas
com recursos
privados ou
parcerias públicoprivadas até 2021.

RESPONSAVEL
PELO
MONITORAMENTO
SECRETARIA DE
FINANÇAS/ SMDU

SECRETARIA DE
FINANÇAS/ SMDU
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

 Consolidar a política municipal
Relação entre
montante de recursos
de habitação e reservar os
gastos com habitação
recursos financeiros planejados
e recursos totais nas
nos três PPAs para investimentos
três esferas de governo. em habitação de interesse
social;
 Garantir que este percentual
seja reservado para a
implementação do plano,
incluindo-o não só nos PPAs,
mas na lei de diretrizes
orçamentárias (LDO) e Lei do
Orçamento Anual (LOA);
 Estabelecer gestão junto aos
governos federal e estadual
para garantir a participação
dos recursos programados para
as duas esferas
governamentais;
 Estabelecer nova política de
tributação como estratégia
para aumentar gradativamente
a receita do município.

 Aprovar os três PPAs incluindo os
valores programados em
habitação para o plano
municipal de habitação;
 Aprovar a LDO e LOA inserindo
os valores programados para o
plano municipal de habitação;
 Avaliar o impacto desta meta
no orçamento municipal;
 Aprovar a nova planta genérica
de valores;
 Instalar o cadastro
multifinalitário para corrigir o
cadastro imobiliário do
município;
 Realizar pesquisa nos imóveis
urbanos, principalmente as
glebas, verificando-se aquelas
que ainda pagam ITR
(identificando o atual uso
praticado) para que sejam
tributados pelo imposto
territorial e urbano.
 Aprovar a lei de uso e
ocupação do solo para
aplicação dos instrumentos que
incidem sobre tributação como
o IPTU Progressivo;
 Estabelecer agenda de
reuniões com representantes
do governo federal e estadual
de forma a estruturar e garantir
os recursos planejados.

Relação entre número
de unidades
habitacionais
produzidas com
recursos da iniciativa
privada ou de parcerias
e número de unidades
produzidas com
recursos públicos.

 Aprovar a nova lei de uso,
ocupação e parcelamento do
solo;
 Articular proprietários e
incorporadores interessados em
edificar seus lotes com
habitação para utilizarem linhas
de crédito específicas.
 Estimular, via isenções parciais
de IPTU, a utilização do lote
para a edificação de

 Estabelecer gestão com os
setores de produção
(proprietários, incorporadores,
empreendedores) para
viabilizar empreendimentos de
interesse público ou potenciais
para parcerias;
 Possibilitar a aplicação de
instrumentos urbanísticos que
estimulem a parceria públicoprivada como a Operação

PROBLEMA

OBJETIVO ESPECÍFICO

METAS

RESPONSAVEL
PELO
MONITORAMENTO
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INDICADORES

DIRETRIZES / ESTRATÉGIAS

OPERAÇÕES

Urbana e a Urbanização
Consorciada, além dos
instrumentos de indução como
a edificação compulsória, ZEIS,
IPTU Progressivo, Dação em
Pagamento, Contribuição de
Melhorias, etc.
 Em alguns casos, estabelecer
novas regras de parcelamento
do solo e de ocupação para
possibilitar a compra de
terrenos pelas camadas baixas
e médias da população.
 Auxiliar os proprietários de
terrenos vagos interessados a
viabilizar a construção de
moradia.
 Realizar gestão junto aos
empreendedores imobiliários
para que produzam unidades
habitacionais compatíveis com
a expectativa da população,
principalmente em termos
tipológicos e de preços;
Organizar um cardápio de
possibilidades quanto a linhas
de financiamentos e programas
vinculados ao SBPE para
demonstrar a viabilidade e
vantagens da produção de
habitação de mercado popular.

habitação de interesse social e
do mercado popular.
 Fomentar a criação de
 assessorias técnicas voltadas
para agilizar os processos de
criação e aprovação de
projetos arquitetônicos.

5. LINHAS PROGRAMÁTICAS, RECURSOS E FONTES

A partir dos cálculos das necessidades habitacionais presentes e futuras e dos
custos relativos à produção de unidades habitacionais para fazer frente a estas
necessidades e do estabelecimento dos objetivos e estratégias, já é possível delinear
as principais linhas programáticas que serão desenvolvidas pela Prefeitura Municipal
para implementar o plano municipal de habitação nos próximos 12 anos. Estas linhas
estão referenciadas nas principais estratégias para que o plano cumpra seus objetivos
e, portanto, possa ser instituído através de regras específicas junto ao Fundo Municipal.
A regulamentação do Fundo Municipal de Habitação como uma das
estratégias para a implementação do plano de habitação, deve estruturar regras
gerais quanto à composição e formas de investimentos dos recursos. A estas se
acoplarão as regras específicas, vinculadas ao desenho institucional de cada linha
programática estabelecida. Com estes desenhos, será possível vincular as linhas de
financiamento municipais com os programas e linhas das esferas estaduais e federais.
As orientações para a utilização dos recursos, passa, portanto, pela combinação de
regras tanto municipais, no âmbito da regulamentação do Fundo Municipal de
Habitação, como também pela verificação e aplicação das regras destes programas
estruturados nas outras esferas.
É possível afirmar que estas linhas programáticas são o “coração” do plano,
pois revelam os maiores objetivos por ele preconizado. Neste sentido, é importante
ressaltar que sem as linhas instituídas, será difícil levar a cabo as grandes estratégias
colocadas para resolver os principais problemas habitacionais de Amparo. É neste
sentido que estas linhas devem ser incluídas no rol das primeiras ações realizadas após
a conclusão e aprovação deste plano, com a regulamentação do Fundo Municipal
de Habitação e criação das rubricas específicas no orçamento municipal.
Foram definidas cinco linhas programáticas a serem instituídas: (1)
Regularização de loteamentos; (2) Provisão de Habitação de Interesse Social (HIS); (3)
Reforma de domicílios; (4) Subsídio ao aluguel e (5) reabilitação de imóveis na área
central. Independentemente destas cinco linhas programáticas serem instituídas, a
Prefeitura Municipal poderá desenvolver outras ações, assim como os quadros de
objetivos, diretrizes e operações acima definiram. Assim, cabe notar que muitas ações
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propostas pelo plano não dependem necessariamente de recursos e outras
dependem de recursos, mas não são vinculadas necessariamente a linhas de ação
instituídas. Cabe ressaltar também que outras linhas programáticas poderão ser
criadas com o passar do tempo, na medida em que o arranjo institucional e
capacidade financeira da Prefeitura. Assim é que , por exemplo, a locação social
poderá ser um programa futuro, principalmente se este for um programa criado no
nível federal, indicando para a possibilidade de se obter recursos para a gestão do
parque público a ser constituído no âmbito do programa.
Cabe destacar ainda que pra cada linha programática, foram discriminados
os valores designados para cada ente federativo por PPA. Tal divisão tomou como
referência os percentuais estimados pelo PLANHAB constante da tabela 61. Assim, as
participações aqui propostas levam em conta não só a existência de programas já
estruturados nas duas esferas de governo (União e estado) que exigem contrapartida
do município para serem viabilizados, como o fato de que algumas linhas
programáticas só poderão ser realizadas na esfera municipal.
Em sendo as mais essenciais, do ponto de vista das estratégias, as linhas
programáticas deverão ser iniciadas imediatamente após a aprovação do plano.
Outras linhas programáticas poderão ser criadas e estas poderão ser alteradas
posteriormente até como forma de ajustar o plano, se eventualmente estas linhas não
funcionarem a contento. O detalhamento destas linhas programáticas poderá ser
dado através de portaria municipal ou resolução, vinculadas à Lei do Fundo Municipal
de Habitação.

5.1. Programas existentes nas esferas federal e estadual
5.1.1. da União
5.1.1.1. Fundos FAR e FDS- Linha programática para produção e aquisição
da habitação

Programa de Arrendamento Residencial – PAR
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Este Programa, financiado com recursos do Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) 8 , tem por objetivo a oferta de unidades habitacionais para a
população de baixa renda por meio de arrendamento com opção de compra. O
programa atua nas capitais estaduais, regiões metropolitanas e municípios com mais
de 100.000 habitantes.
A demanda é composta por famílias com renda de 3 até 6 salários mínimos
(SM) (R$1.800,00), as quais devem participar de um grupo de pessoas ou associação.
Nos casos de proponentes ao arrendamento de unidades habitacionais de
empreendimentos reformados, inseridos ou não em programas de requalificação de
centros urbanos ou recuperação de sítios históricos o limite da renda mensal é de
R$2.100,00. No caso do atendimento de militares das forças armadas e profissionais
da área de segurança pública esse valor sobre para R$ 2.800,00.
Podem ser construídas unidades habitacionais novas em áreas indicadas
pela Prefeitura, governo estadual ou construtoras e podem ser reformados prédios em
áreas centrais, os quais estejam degradados e ocupados. As unidades são
arrendadas às famílias por um prazo de 15 anos; após este período, o valor pago
mensalmente é subtraído do valor de venda do imóvel. A mensalidade varia
conforme o valor de venda do imóvel: para famílias com renda de até 4 SM, o valor
da mensalidade é de 0,5% do valor de venda do imóvel; para famílias com renda
superior a 4 SM, o valor da mensalidade equivale a 0,7% do valor de venda do
imóvel.
As seguintes atribuições cabem aos Estados, DF e Municípios: identificar os
locais para implantação dos projetos; indicar as famílias a serem beneficiadas;
promover ações facilitadoras e redutoras dos custos de implantação dos projetos, tais
como, redução de tributos, contribuições e taxas; aportar recursos financeiros, bens ou
serviços economicamente mensuráveis, necessários à realização das obras e serviços
do empreendimento.

Programa Crédito Solidário
8

O FAR foi criado exclusivamente para aplicação no PAR e é composto com recursos onerosos
provenientes de empréstimo junto ao FGTS e recursos não onerosos provenientes do FAS, FINSOCIAL, FDS e
PROTECH.
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Este programa, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) 9 ,
volta-se para o atendimento da população de baixa renda, com renda de até 3 SM
(R$1.050,00), residente em áreas urbanas ou rurais, que esteja organizada por
cooperativas, associações e entidades da sociedade civil. É admitida a participação
de famílias com renda bruta mensal superior a 3 e até 5 SM (R$1.750,00), limitadas a:
35% da composição do grupo associativo, no caso de propostas em municípios de
regiões metropolitanas e capitais estaduais; e 20% de composição do grupo, no caso
de propostas apresentadas nos demais municípios ou em áreas rurais.
Fornece crédito diretamente ao beneficiário para: aquisição de material de
construção; aquisição de terreno e construção; construção em terreno próprio;
conclusão, ampliação ou reforma de unidade habitacional. A contrapartida mínima
do mutuário é de 5% do valor do investimento habitacional, que poderá ser
integralizada com recursos próprios, com itens do investimento não financiados com
recursos do FDS.
O poder público não participa diretamente do programa, mas sua
participação é desejável no sentido de apoiar a inclusão das famílias no programa e
de reduzir exigências construtivas, taxas ou emolumentos.

5.1.1.2. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Linha
programática para produção e aquisição da habitação, melhoria habitacional e
integração urbana de assentamentos precários e informais

Carta de Crédito individual
Neste Programa são utilizados recursos do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) para: aquisição de unidade habitacional nova, construção de unidade
habitacional, aquisição de unidade habitacional usada, conclusão, ampliação,
reforma ou melhoria de unidade habitacional, aquisição de material de construção,
ou ainda, aquisição de lote urbanizado.
O poder público não participa diretamente do programa, mas sua
participação é desejável, especialmente nas operações efetuadas de forma coletiva,

9

O Fundo de Desenvolvimento Social (FDS) foi criado pela Lei nº 8.677/93.
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com aquisição de material de construção e para fins de redução de exigências
construtivas, taxas e/ou emolumentos.
A demanda deste programa é constituída por famílias com renda mensal
bruta de até R$ 3,9 mil, as quais devem contratar operação de financiamento
habitacional junto às instituições financeiras e retornar os encargos mensais. No caso
de financiamento de imóveis em municípios integrantes de Regiões Metropolitanas do
estado de São Paulo, como a RMC, são admitidas famílias com renda mensal bruta
de até R$ 4.900,00. Nestes casos, o valor de venda/avaliação/investimento também
se eleva atingindo R$ 130.000,00. O prazo de amortização máximo é de 30 anos.

Carta de Crédito Associativo
Este Programa tem por objetivo conceder financiamentos a pessoas físicas,
organizadas

sob

a

forma

de

grupos

associativos

(condomínios,

sindicatos,

cooperativas, associações, pessoas jurídicas voltadas à produção habitacional e
Companhias de Habitação –COHAB -, ou órgãos assemelhados).
Com a utilização de recursos do FGTS, ele permite a produção de lote
urbanizado, a construção de unidade habitacional ou a aquisição de unidade nova
produzida no âmbito do próprio programa.
Os empreendimentos de reabilitação urbana objetivam a aquisição de
imóveis, conjugada com a execução de obras e serviços voltados à recuperação e
ocupação para fins habitacionais, admitidas ainda obras e serviços necessários à
modificação de uso. Os projetos deverão estar comprovadamente inseridos em
planos municipais de reabilitação de áreas urbanas dotadas de infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos.
Assim como na Carta de Crédito Individual, aqui o poder público não
participa

diretamente

do

programa,

mas

sua

participação

é

desejável,

especialmente nas operações efetuadas de forma coletiva, com aquisição de
material de construção e para fins de redução de exigências construtivas, taxas e/ou
emolumentos.
A demanda deste programa é constituída por famílias com renda mensal
bruta de até R$ 3,9 mil, as quais devem contratar operação de financiamento
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habitacional junto às instituições financeiras e retornar os encargos mensais. No caso
de financiamento de imóveis em municípios integrantes de Regiões Metropolitanas do
estado de São Paulo, como a RMC, são admitidas famílias com renda mensal bruta
de até R$ 4.900,00. Nestes casos, o valor de venda/avaliação/investimento também
se eleva atingindo R$ 130.000,00. O prazo de amortização máximo é de 30 anos. Há
contrapartida para o financiamento.
Os projetos desenvolvidos que busquem recursos neste programa devem
seguir às diretrizes estipuladas tais como o atendimento às recomendações do Plano
Diretor Municipal, do Estatuto do Idoso e às normas de preservação ambiental.

Programa de Apoio à Produção de Habitações - Pró-Moradia
Este Programa financia, com recursos do FGTS, empreendimentos de
produção habitacional ou reabilitação urbana, voltados à população-alvo do FGTS,
por intermédio de financiamentos a pessoas jurídicas do ramo da construção civil. Os
empreendimentos de reabilitação urbana objetivam a aquisição de imóveis,
conjugada com a execução de obras e serviços voltados à recuperação e
ocupação para fins habitacionais, admitidas ainda obras e serviços necessários à
modificação de uso. Os projetos deverão estar comprovadamente inseridos em
planos municipais de reabilitação de áreas urbanas dotadas de infraestrutura,
equipamentos e serviços públicos.
A demanda deste programa é constituída por famílias com renda mensal
bruta de até R$ 3,9 mil, as quais devem contratar operação de financiamento
habitacional junto às instituições financeiras e retornar os encargos mensais.
O valor de financiamento poderá chegar a R$ 78.000,00, nos casos de
empreendimentos situados nos municípios integrantes das regiões metropolitanas dos
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal.
Para obter recursos deste Programa, os projetos deverão seguir às diretrizes
estipuladas tais como o atendimento às recomendações do Plano Diretor Municipal,
do Estatuto do Idoso e às normas de preservação ambiental.
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5.1.1.3. Orçamento Geral da União (OGU) - Linha programática para
produção e aquisição da habitação e integração urbana de assentamentos
precários e informais

Programa Intervenções em Favelas
Este Programa tem como objetivo implantar ações integradas de habitação,
saneamento e inclusão social necessárias à regularização fundiária, segurança,
salubridade e habitabilidade da população que habita áreas inadequadas à
moradia.
Além dos recursos provenientes do Orçamento Geral da União (OGU), este
Programa também conta com recursos dos Agentes Executores (contrapartida) e de
outras fontes que vierem a ser definidas.
São destinatários finais deste programa as áreas ocupadas há mais de 5
anos, com pelo menos 60% das famílias residentes com renda até R$ 1.050,00 e
localizadas em áreas de situação que configure risco ou insalubridade, ou seja, áreas
nas quais seja proibido o uso para fins habitacionais.
Cabe ao poder público na qualidade de proponente e agente executor:
elaborar a proposta de intervenção acompanhada de toda a documentação
necessária, em resposta às demandas e necessidades sociais, bem como incentivar a
participação dos beneficiários nas principais etapas do projeto e administrar e fiscalizar
a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto contratado,
observando critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos contratualmente.
O repasse dos recursos da União aos estados ou municípios para a execução
de ações integradas de urbanização com construção / aquisição de unidades
habitacionais, em municípios integrantes de regiões metropolitanas, fica limitado a R$
23.000,00 por família beneficiada. Este valor pode ser acrescido em até 20% nos
casos de construção ou aquisição de unidades habitacionais verticalizadas.

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH)
Este Programa do governo federal, que utiliza recursos do Orçamento Geral
da União (OGU), concede subsídios à população de baixa renda – pessoas físicas
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com rendimento mensal familiar bruto não superior a R$ 1.140,00 -, visando facilitar
seu acesso à moradia adequada.
Os subsídios são concedidos aos cidadãos por contrato de crédito
habitacional junto às instituições financeiras habilitadas a operar no programa. Estes
indivíduos devem ser organizados em grupos pelos governos dos estados ou dos
municípios. Visa a complementação do preço de compra/venda ou produção de
unidades habitacionais e varia de acordo com a localização das mesmas.
Além dos recursos provenientes do OGU, o PSH conta também com a
contrapartida dos estados e municípios envolvidos com o Programa. Estes também
devem se responsabilizar pela organização dos grupos de cidadãos a serem
beneficiados pelo programa e pela apresentação da proposta do empreendimento
habitacional às instituições financeiras habilitadas.
Nos municípios integrantes de Regiões Metropolitanas o valor máximo de
subsídio por família para a produção de moradias é de R$ 8.000,00. No caso da
aquisição de moradia, o valor do imóvel não será superior a R$ 28.000,00 e o subsídio
não irá superar R$ 4.500,00.

5.1.1.4. FNHIS (OGU + FAS) - Linha programática para produção e
aquisição da habitação, melhoria habitacional e integração urbana de
assentamentos precários e informais

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade em Assentamentos
Precários
Utilizando recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS), este programa apóia os estados, municípios e o Distrito Federal nas ações
destinadas a melhorar as condições de habitabilidade dos assentamentos humanos
precários e na execução de intervenções necessárias à segurança, salubridade e
habitabilidade de população localizada em área inadequada à moradia, visando a
sua permanência ou realocação.
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Os beneficiários deste Programa devem ter renda de até R$ 1.050,00,
residentes em assentamentos humanos precários.
As unidades da Federação beneficiárias devem aportar contrapartida
constituída por recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis,
passíveis de compor o investimento, em respeito ao cronograma físico-financeiro
estabelecido para o empreendimento. O aporte de contrapartida é obrigatório e
calculado em valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das
Cidades sobre o valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) vigente à assinatura do contrato. Obras e serviços executados
antes da assinatura do contrato de repasse de recursos da União não poderão ser
aceitos como contrapartida, nem compor o valor do investimento.
Cabe ao poder público na qualidade de proponente e agente executor:
elaborar a proposta de intervenção acompanhada de toda a documentação
necessária, em resposta às demandas e necessidades sociais, bem como incentivar a
participação dos beneficiários nas principais etapas do projeto e administrar e fiscalizar
a execução dos trabalhos necessários à consecução do objeto contratado,
observando critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos contratualmente.
O repasse dos recursos da União aos estados ou municípios para a execução
de ações integradas de urbanização com construção / aquisição de unidades
habitacionais, em municípios integrantes de regiões metropolitanas, fica limitado a R$
23.000,00 por família beneficiada. Além disto, há um limite ao repasse de recurso por
intervenção de acordo com o tamanho do assentamento em questão:
 Assentamentos com até 100 domicílios: R$ 2.000.000,00 por intervenção;
 Assentamentos entre 100 e 4.000 domicílios: R$ 5.000.000,00 por
intervenção; e
 Assentamentos com mais de 4.000,000 domicílios: R$ 10.000.000,00 por
intervenção.
Deverá ser aberta uma conta na Caixa Econômica Federal para o depósito
dos recursos.

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

224

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

Ação Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social10
Esta Ação tem por objetivo apoiar os estados, Distrito Federal, municípios e
entidades privadas sem fins lucrativos na viabilização do acesso à habitação digna,
regular e dotada de serviços públicos, em localidades urbanas ou rurais, mitigando as
desigualdades sociais e contribuindo para a ocupação urbana planejada.
Utiliza recursos do FNHIS para a: construção ou aquisição de unidades
habitacionais; produção ou aquisição de lotes urbanizados; e requalificação de
imóveis existentes para fins habitacionais.
As unidades da Federação beneficiárias devem aportar contrapartida
constituída por recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis,
passíveis de compor o investimento, em respeito ao cronograma físico-financeiro
estabelecido para o empreendimento. O aporte de contrapartida é obrigatório e
calculado em valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das
Cidades sobre o valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) vigente à assinatura do contrato. Obras e serviços executados
antes da assinatura do contrato de repasse de recursos da União não poderão ser
aceitos como contrapartida, nem compor o valor do investimento.
Este Programa destina-se às famílias com renda mensal de até R$ 1.050,00.
As unidades da Federação beneficiárias devem aportar contrapartida
constituída por recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis,
passíveis de compor o investimento, em respeito ao cronograma físico-financeiro
estabelecido para o empreendimento. O aporte de contrapartida é obrigatório e
calculado em valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das
Cidades sobre o valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) vigente à assinatura do contrato. Obras e serviços executados
antes da assinatura do contrato de repasse de recursos da União não poderão ser
aceitos como contrapartida, nem compor o valor do investimento.
Possui três modalidades de atendimento: 1) produção ou aquisição de
unidades habitacionais; 2) produção ou aquisição de lotes urbanizados; e 3)
requalificação de imóveis.

10

Esta ação integra o Programa de Habitação de Interesse Social.
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O repasse dos recursos da União aos estados ou municípios para a
construção ou aquisição de unidades habitacionais, em municípios integrantes de
regiões metropolitanas, fica limitado a R$ 23.000,00 por família beneficiada. No caso
de produção ou aquisição de lote urbanizado e requalificação de imóvel, o valor do
repasse é de R$ 9.000,00 por família beneficiada. Nos casos em que houver a
construção ou aquisição de unidades verticalizadas, poderá haver um aumento de
até 20%.
O limite ao repasse de recurso por intervenção de acordo com o tamanho
do déficit habitacional do município em questão:
 Municípios com déficit habitacional até 4.999 domicílios: R$ 50.000,00 por
intervenção;
 Municípios com déficit habitacional entre 5.000 e 9.999 domicílios: R$
1.000.000,00 por intervenção;
 Municípios com déficit habitacional entre 10.000 e 29.999 domicílios: R$
2.500.000,00 por intervenção; e
 Municípios com déficit habitacional acima de 30.000: R$ 5.000.000,00 por
intervenção.
Deverá ser aberta uma conta na Caixa Econômica Federal para o depósito
dos recursos.

5.1.1.5. FNHIS (OGU + FAS) - Linha programática para assistência técnica
em arquitetura, engenharia, direito, serviço social e contabilidade

Apoio à Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de
Interesse Social
Este Programa, que utiliza recursos do FNHIS, objetiva melhorar o padrão
mínimo de salubridade, segurança e habitabilidade das edificações produzidas no
âmbito do processo de auto-gestão habitacional, por intermédio de apoio à
prestação de serviços de assistência técnica. Contempla:
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 Assistência técnica individual para o desenvolvimento de projeto técnico e
o acompanhamento da execução das obras e serviços;
 Assistência técnica coletiva para o desenvolvimento de projetos técnico e
jurídico e de trabalho social;
 Assistência técnica para mobilização e organização comunitária ou
projetos e ações de regularização fundiária.
O repasse dos recursos da União a estados e municípios fica limitado aos
seguintes parâmetros:
 Assistência técnica individual: R$ 40.000,00, para a faixa de atendimento
entre 100 e 200 famílias;
 Assistência técnica coletiva: R$ 40.000,00, para a faixa de atendimento
entre 100 e 200 famílias;
 Assistência técnica para mobilização e organização comunitária: R$
30.000,00 para a faixa de atendimento entre 100 e 200 pessoas.
Para a modalidade Prestação de Serviços de Assistência Técnica, o limite de
ações de atendimento a que os municípios componentes de Região Metropolitana
(ou assemelhado) têm é de 6 ações e os municípios com mais de 1 milhão de
habitantes de até 15 ações (Estados ou Distrito Federal: até 20 ações).

5.1.1.6. FNHIS (OGU + FAS) - Linha programática para desenvolvimento
institucional, realização de planos e projetos

Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social
Este programa, financiado pelo FNHIS, tem como objetivo apoiar os
municípios na elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social, requisito
previsto na Lei 11.124 para adesão ao SNHIS. Destina-se ao poder público estadual,
municipal e do Distrito Federal.
As unidades da Federação beneficiárias devem aportar contrapartida
constituída por recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis,
passíveis de compor o investimento, em respeito ao cronograma físico-financeiro
estabelecido para o empreendimento. O aporte de contrapartida é obrigatório e
calculado em valor correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das
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Cidades sobre o valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) vigente à assinatura do contrato. Obras e serviços executados
antes da assinatura do contrato de repasse de recursos da União não poderão ser
aceitos como contrapartida, nem compor o valor do investimento.
O valor a ser repassado para os municípios fica entre R$ 10.000,00 (mínimo) e
R$ 60.000,00 (máximo); já para os estados e o DF este valor pode ser de até R$
250.000,00.

5.1.2. ESTADO DE SÃO PAULO
5.1.2.1 Programa Parceria com Municípios - Administração Direta e
Autoconstrução
Este programa da Companhia estadual de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU) tem como objetivo atender a famílias com renda entre 1 a 10 salários
mínimos, com prioridade para aquelas com renda familiar de até 3 salários mínimos,
idosos e portadores de necessidades especiais. Adota a tipologia de 2 ou 3
dormitórios (horizontal ou vertical). Os recursos financeiros são repassados para as
prefeituras, visando a construção de unidades habitacionais novas, sob administração
direta ou autoconstrução. O município deve doar o terreno à CDHU e executar o
trabalho de organização social e ações complementares.

5.1.2.2. 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 1 a 10 salários mínimos, com prioridade
para aquelas com renda familiar de até 3 salários mínimos, idosos e portadores de
necessidades especiais. Adota a tipologia de 2 ou 3 dormitórios (horizontal ou vertical).
O município deve doar o terreno à CDHU e executar o trabalho de organização social
e ações complementares; poderão também se responsabilizar pela execução da
infraestrutura.

5.1.2.3. Programa Parceria com Associações e Cooperativas - Gestão
Compartilhada
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Este programa tem como objetivo a construção de UHs novas, com 2 ou 3
dormitórios (horizontal ou vertical), em empreendimentos de até 160 UHs. Objetiva
atender famílias com renda mensal de 2 a 10 salários mínimos, dando prioridade
àquelas que recebem até 3SM. A CDHU faz a gestão do empreendimento junto com
as entidades sociais.

5.1.2.4. Programa Parceria com Associações e Cooperativas - Mutirão
Associativo/Autogestão
Este programa tem como objetivo a construção de UHs novas, com 2 ou 3
dormitórios (horizontal ou vertical), por meio de mutirão e com autogestão. A
demanda desse programa é composta por famílias com renda mensal de 2 a 10
salários mínimos, mas dá-se prioridade àquelas que recebem até 3SM. Os recursos
são repassados às entidades sociais para a aquisição de material de construção e
para o pagamento de serviços a cargo da entidade.

5.1.2.5. Moradias indígenas
Visa a construção de unidades habitacionais destinadas às comunidades
indígenas localizadas em terras da União. Recursos aplicados diretamente pela CDHU
ou repassados às Prefeituras Municipais. A FUNASA deve se responsabilizar pela
implantação da infraestrutura.

5.1.2.6. Moradia quilombola
Programa destinado à construção de unidades habitacionais destinadas às
comunidades indígenas localizadas em áreas reconhecidas como remanescentes de
quilombos. Recursos aplicados diretamente pela CDHU ou repassados às Prefeituras
Municipais.
5.1.2.7. Moradia rural
Programa destinado à construção de UHs novas em lotes rurais e/ou em
conjuntos habitacionais inseridos na malha urbana, que pode ser efetuada pela
administração direta ou por autoconstrução. As famílias a que se destina este
programa devem ter chefe ou cônjuge trabalhador rural, cuja renda familiar mensal
esteja entre 1 e 10 salários mínimos.
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5.1.2.8. Programa Habitacional de Integração (PHAI)
Destina-se a servidores públicos estaduais ativos lotados nos órgãos da
administração direta e indireta dos poderes executivo, legislativo e judiciário e do
Ministério Público, os quais devem ter uma renda entre R$ 1.000,00 e R$ 4.150,00
(ano). São cartas de crédito para aquisição de unidades habitacionais, novas ou
usadas, no mercado (financiamento Banco Nossa Caixa). O valor máximo de
avaliação do imóvel é de R$ 80.000,00 e o valor máximo de financiamento é de R$
60.000,00. A prestação mensal é fixa ao longo do financiamento no valor mínimo de
R$ 250,00 e o prazo máximo de amortização pela Tabela Price é de 300 meses.

5.1.2.9. Atuação em cortiço
Este programa tem como objetivo atender as famílias com renda familiar
mensal de 1 a 10 SM moradoras de cortiços em áreas pré-identificadas. São ofertadas
cartas de crédito para: aquisição de unidades habitacionais no mercado; aquisição
de imóveis encortiçados para demolição e construção de novo empreendimento
habitacional para a demanda encortiçada; aquisição de imóveis vazios já existentes
na área dos cortiços afetados ou em outra área aceita pelos beneficiários e reforma
e/ou ampliação desses imóveis mediante a emissão de cartas de créditos associativas
e certificados de subsídios; aquisição de terrenos na área de origem do cortiço, ou
em outras áreas aceita pelos Beneficiários, e construção de imóveis destinados à
moradia dos Beneficiários nessas áreas; ajuda de custo para famílias ou pessoas sem
renda ou que não estejam interessadas em assumir financiamento habitacional
moradoras em cortiços erradicados.

5.1.2.10. Urbanização integrada – intervenção CDHU
Este Programa visa atender as famílias moradoras de áreas de favelas e
assentamentos precários, objeto de urbanização, recuperação ambiental e obras
públicas de estruturação urbana, as quais constituem demanda de interesse social. As
intervenções são executadas diretamente pela CDHU.
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5.1.2.11. Urbanização integrada – parceria com municípios
Este Programa visa atender as famílias moradoras de áreas de favelas e
assentamentos precários, objeto de urbanização, recuperação ambiental e obras
públicas de estruturação urbana, as quais constituem demanda de interesse social. A
CDHU repassa os recursos financeiros aos municípios para que executem as
intervenções propostas.

5.1.2.12. Reassentamento – repasse aos municípios
Este Programa visa atender às famílias provenientes de remoção de áreas de
risco, favelas e assentamentos precários, bem como áreas sobre influência de
intervenções de obras públicas. Os recursos são repassados aos municípios que
constroem novas UHs – administração direta, autoconstrução ou empreitada.

5.1.2.3. Reassentamento – intervenção direta CDHU
Este Programa visa atender às famílias provenientes de remoção de áreas de
risco, favelas e assentamentos precários, bem como áreas sobre influência de
intervenções de obras públicas. A CDHU pode construir UHs novas ou repassar os
recursos ao beneficiário para que adquira uma unidade no mercado.

5.2. Linhas Programáticas

5.2.1. Linha Programática 1
A Linha Programática 1 refere-se à regularização de loteamentos irregulares e
clandestinos em Amparo. Deverá ser concebida como uma linha de financiamento
para ações de regularização realizadas pela Prefeitura Municipal, na aceleração da
regularização técnica com a execução de obras de infraestrutura, além das ações de
caráter administrativo. As operações necessárias a implementar a linha de ação estão
apresentadas no quadro dos objetivos e estratégias.
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Sua aplicação será imediata.
LINHA PROGRAMÁTICA 1
Regularização dos loteamentos irregulares e clandestinos
Objetivo geral
Promover a regularização dos loteamentos irregulares e clandestinos presentes em
Amparo e abertos até janeiro/2009.
Objetivos específicos
 Urbanizar e regularizar os loteamentos irregulares de interesse social, promovendo,
ex-oficio, a urbanização e instalação de obras de infraestrutura.
 Regularizar os loteamentos irregulares e clandestinos em Amparo através de
gestão e ações administrativas.
Público alvo
Moradores de loteamentos clandestinos ou irregulares em Amparo. No caso dos
loteamentos de interesse social, mais de 60% das famílias com renda de até
R$1.050,00.
Metas do Programa
9 loteamentos e 1.136 lotes com obras de infraestrutura instaladas pela Prefeitura
Municipal, sendo:
 468 lotes regularizados até 2013;
 370 lotes regularizados entre 2014 e 2017;
 298 lotes regularizados entre 2018 e 2021.
32 loteamentos e 6.804 lotes regularizados administrativamente pela Prefeitura
Municipal, sendo:
 2.398 lotes regularizados até 2013;
 571 lotes regularizados entre 2014 e 2017;
 3.835 lotes regularizados entre 2017 e 2021.
Valor total previsto até 2021
R$ 4.795.201,53
Metas financeiras do Programa
R$ 2.062.720,00 no PPA 2010-2013, sendo:
 R$ 1.343.320,00 para urbanização e regularização dos loteamentos de interesse
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social;
 R$ 719.400,00 para regularização administrativa dos loteamentos em geral.
R$ 1.124.415,74 no PPA 2014-2017, sendo:
 R$ 953.115,74 para urbanização e regularização dos loteamentos de interesse
social;
 R$ 171.300,00 para regularização administrativa dos loteamentos em geral.
R$ 1.608.065,79 no PPA 2018-2021, sendo:
 R$ 457.565,79 para urbanização e regularização dos loteamentos de interesse
social;
 R$ 1.150.500,00 para regularização administrativa dos loteamentos em geral.
Metas do Programa por ente federativo
PPA 2010-2013
 Governo federal: R$ 1.235.584,40
 Governo estadual:  Governo municipal: R$ 826.865,60*
PPA 2014-2017
 Governo federal: R$ 866.866,48
 Governo estadual:  Governo municipal: R$ 247.549,26**
PPA 2018-2021
 Governo federal: R$ 420.960,53
 Governo estadual: Governo municipal: R$ 1.187.105,26***
Fontes dos recursos
Governo federal:
Programa de Urbanização, regularização e Integração de Assentamentos Precários
de Interesse Social – HIS (FNHIS)
Governo do estado: -

*Igual a R$ 719.400,00, da regularização administrativa mais R$ 107.465,60 da
contrapartida relativa a 8% do Programa Federal
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**Igual a R$ 171.300,00 da regularização administrativa mais R$ 76.249,25 da
contrapartida relativa a 8% do Programa Federal.
***Igual a R$ 1.150.500,00 da regularização administrativa mais R$ 33.676,84 da
contrapartida relativa a 8% do programa Federal.

5.2.2. Linha Programática 2
A linha programática 2 abrange toda a provisão habitacional, incluindo a
provisão para o atendimento do déficit básico e da demanda futura, para famílias de
faixa salarial entre 0 e 5 salários mínimos. Deverá ser realizada em parceria com as três
esferas de governo sendo que, no caso da produção pelo governo do estado, a
Prefeitura deverá realizar gestão em relação à demanda, já que toda a produção
será realizada pela CDHU e no caso da produção com recursos municipais e federais,
na maior parte dos casos, a Prefeitura será responsável por todas as etapas de
produção e seleção da demanda.
Cabe notar no caso desta linha programática o município poderá oferecer
terrenos como contrapartida, tanto para a produção de unidades com recursos da
União como do Estado. A média deste valor definida para os dois primeiros ciclos de
PPA (2010-2013 e 2014-2017) foi fixada em torno de 13%, um pouco acima da média
do valor médio para o custo dos terrenos na Região.No entanto, no último ciclo do
PPA, a contrapartida foi fixada em 2,48%, considerando que com os montante
anteriores, o município já tenha conseguido adquirir a quantidade suficiente de
terrenos ou possa contar com outros imóveis municipais.
Sua aplicação será imediata.
LINHA PROGRAMÁTICA 2
Provisão de Habitação de Interesse Social
Objetivo geral
Promover a construção de unidades habitacionais de interesse social para o
atendimento às demandas de baixa renda por novas moradias presentes e futuras.
Objetivos específicos
 Produzir unidades de habitação de interesse social, com subsídio integral / parcial,
para o atendimento ao déficit habitacional básico de Amparo.
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 Produzir unidades de habitação de interesse social, com subsídio integral / parcial,
para o atendimento à demanda populacional futura.
Público alvo
Famílias ou indivíduos moradores de Amparo há pelo menos 2 anos com renda
mensal familiar de até 5 salários mínimos.
Metas do Programa
388 habitações produzidas para o atendimento ao déficit básico, sendo:
 320 unidades de HIS produzidas até 2013 (rústicos, improvisados, risco e APPs) para
famílias com renda de até 3 salários mínimos;
 44 unidades de HIS produzidas até 2017 (cômodos) para famílias com renda de
até 3 salários mínimos;
 24 unidades de HIS produzidas até 2017 (cômodos) para famílias com renda maior
que 3 até 5 salários mínimos.
1911 habitações produzidas para o atendimento à demanda futura, sendo:
 299 unidades de HIS produzidas até 2013 (famílias com renda de até 3 salários
mínimos);
 161 unidades de HIS produzidas até 2013 (famílias com renda maior que 3 até 5
salários mínimos);
 273 unidades de HIS produzidas até 2017 (famílias com renda de até 3 salários
mínimos);
 455 unidades de HIS produzidas até 2017 (famílias com renda maior que 3 até 5
salários mínimos);
 348 unidades de HIS produzidas até 2021 (famílias com renda de até 3 salários
mínimos);
 375 unidades de HIS produzidas até 2021 (famílias com renda maior que 3 até 5
salários mínimos);
Valor total previsto até 2021
R$ 81.861.761,76
Metas financeiras do Programa
R$ 33.284.435,36 no PPA 2010-2013, sendo:
 R$ 15.040.000,00 para o atendimento ao déficit básico;
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 R$ 18.244.435,36 para o atendimento à demanda futura.
R$ 27.368.064,89 no PPA 2014-2017, sendo:
 R$ 2.692.810,24 para o atendimento ao déficit básico;
 R$ 24.675.254,65 para o atendimento à demanda futura.
R$ 21.209.261,51 no PPA 2018-2021 integralmente para atendimento à demanda
futura.

Metas do Programa por ente federativo
PPA 2010-2013
 Governo federal: R$ 20.054.033,06
 Governo estadual: R$ 8.839.337,00
 Governo municipal: R$ 4.391.065,30*
PPA 2014-2017
 Governo federal: R$ 16.164.468,91
 Governo estadual: R$ 7.645.747,55
 Governo municipal: R$ 3.557.848,44**
PPA 2018-2021
 Governo federal: R$ 14.329.234,72
 Governo estadual: R$ 6.352.074,98
 Governo municipal: R$ 527.951,80***
Fontes dos recursos
Governo Federal:
 PSH – Programa de Subsídio à Habitação (OGU);
 Programa de Habitação de Interesse Social – Ação Apoio ao Poder Público para
Construção Habitacional (FNHIS / OGU) Poder Público e entidades;
 Programa de Habitação de Interesse Social – Ação Apoio à Produção Social da
Moradia;
 Pró-moradia (FGTS);
 Programa Carta de Crédito - Operações Coletivas Garantia Caução (FGTS);
 Operações Coletivas Garantia Alienação Fiduciária, Hipoteca ou Fiança (FGTS);
 Programa Crédito Solidário.
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Governo Estadual:
 Programa de Parceria com os Municípios – Administração Direta e
Autoconstrução;
 Programa de Parceria com os Municípios – Empreitada Global;
 Programa de Parceria com Associações e Cooperativas – Gestão Compartilhada.
*Igual à contrapartida oferecida correspondente a 13,19% em média. Tal
contrapartida pode ser a oferta de terreno para a produção dos empreendimentos.
**Igual à contrapartida oferecida correspondente a 13 % em média. Tal contrapartida
pode ser a oferta de terreno para a produção dos empreendimentos.
***Igual à contrapartida oferecida correspondente a 2,48 % em média. Tal
contrapartida pode ser a oferta de terreno para a produção dos empreendimentos.

5.2.3. Linha Programática 3
A linha programática 3 inclui os casos enquadrados como de reforma
domiciliar, considerando os domicílios sem banheiro e com adensamento excessivo,
além das famílias conviventes que, no caso de Amparo foram contabilizadas como
déficit por inadequação e não como déficit básico. Este será um programa a ser
financiado com recursos federais através das linhas de cesta de materiais de
construção ou reforma. Caberá ao município, no entanto, organizar assessoria técnica
para viabilizar as reformas pretendidas, principalmente pelas famílias de renda inferior
a 2 salários mínimos.

LINHA PROGRAMÁTICA 3
Reforma de domicílios inadequados
Objetivo geral
Promover a reforma dos domicílios inadequados.
Objetivos específicos
 Reformar domicílios urbanos que não possuem unidades sanitárias.
 Reformar domicílios urbanos caracterizados como de adensamento excessivo.
 Reformar domicílios urbanos que possuem famílias conviventes.
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Público alvo
Famílias ou indivíduos moradores de Amparo há pelo menos 2 anos com renda
mensal familiar de até 5 salários mínimos.
Metas do Programa
1.021 domicílios reformados, sendo:
 73 domicílios reformados para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos até
2013;
 369 domicílios reformados para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos
até 2017;
 114 domicílios reformados para famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos
até 2021;
 273 domicílios reformados para famílias com renda maior que 3 até 5 salários
mínimos até 2017;
 273 domicílios reformados para famílias com renda maior que 3 até 5 salários
mínimos até 2021;

Valor total previsto até 2021
R$ 5.610.000,00
Metas financeiras do Programa
R$ 547.500,00 no PPA 2010-2013, sendo:
 R$ 382.500,00 para a reforma dos domicílios sem unidade sanitária;
 R$ 165.000,00 para a reforma de domicílios com famílias conviventes.
R$ 3.183.750,00 no PPA 2014-2017, sendo:
 R$ 75.000,00 para a reforma dos domicílios sem unidade sanitária;;
 R$ 1.533.750,00 para a reforma de domicílios com adensamento excessivo
 R$ 1.575.000,00 para a reforma de domicílios com famílias conviventes.
R$ 1.878.750,00 no PPA 2018-2021, sendo:
 R$ 78.750,00 para a reforma de domicílios sem unidade sanitária;
 R$ 221.250,00 para a reforma de domicílios com adensamento excessivo;
 R$ 1.578.750,00 para a reforma de domicílios com famílias conviventes.
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Metas do Programa por ente federativo
PPA 2010-2013
 Governo federal: R$ 547.500,00
 Governo estadual:  Governo municipal: PPA 2014-2017
 Governo federal: R$ 3.183.750,00
 Governo estadual:  Governo municipal: PPA 2018-2021
 Governo federal: R$ 2.793.750,00
 Governo estadual:  Governo municipal: Fontes dos recursos
Governo federal:
 Carta de Crédito Individual;
 Programa Habitação de Interesse Social - Ação Apoio ao Poder Público para
Construção Habitacional;
 Carta de Crédito FGTS - Aquisição de material de construção;
 Programa Crédito Solidário.
Governo estadual: -

5.2.4. Linha Programática 4
A linha programática 4 abrange o subsídio ao aluguel considerando os casos
de famílias que são excessivamente oneradas com o valor que pagam de aluguel.
Esta linha programática não inclui a produção de moradias e nem tampouco a
reforma. Contabilizada pelos dados da Fundação João Pinheiro sobre o Censo de
2000, os números podem ser um pouco diferentes daqueles estimados. A realização
do cadastro habitacional poderá indicar com melhor precisão os números. No caso
da área central, a relação de domicílios indicados pelo Plano de Reabilitação da Área
Central de Amparo já apresentam, de forma concreta, alguns casos que poderão
receber o subsídio. Os recursos deste programa serão de fonte municipal, pois ainda
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não há nenhum programa das esferas federal ou estadual voltados ao subsídio ao
aluguel.

LINHA PROGRAMÁTICA 4
Subsídio ao aluguel
Objetivo geral
Subsidiar famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos com as despesas de
locação de imóveis privados.
Objetivos específicos
 Fixar as famílias de baixa renda em moradia digna até que possam adquirir um
imóvel;
Público alvo
Famílias ou indivíduos moradores de Amparo que alugam imóvel há pelo menos 6
meses, com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos.
Metas do Programa
640 famílias beneficiadas, sendo:
 52 famílias atendidas com subsídio até 2013;
 640 famílias atendidas com subsídio entre 2014 e 2017;
 580 famílias atendidas com subsídio entre 2018 e 2021.
Valor total previsto até 2021
R$ 4.071.990,00
Metas financeiras do Programa
R$ 499.200,00 no PPA 2010-2013
R$ 1.566.150,00 no PPA 2014-2017
R$ 2.006.640,00 no PPA 2018-2021
Metas do Programa por ente federativo
PPA 2010-2013
 Governo federal:  Governo estadual:  Governo municipal: R$ 499.200,00
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PPA 2014-2017
 Governo federal:  Governo estadual:  Governo municipal: 1.566.150,00
PPA 2018-2021
 Governo federal:  Governo estadual:  Governo municipal: R$ 2.006.640,00
Fontes dos recursos

5.2.5. Linha Programática 5
A linha programática 5 abrange a reabilitação de edificações na área
central. Foram contabilizados os domicílios que possuem grande potencial para
moradia e que estão em mau estado de conservação. Uma vez que são imóveis
privados, a reabilitação, neste caso, dependerá do estabelecimento de algum
instrumento que possibilite o poder público de intervir no imóvel privado. As fontes de
recursos serão inteiramente municipais, ainda que seja possível viabilizar fontes
externas, pois o governo federal já dispõe de programas voltados para reforma de
edificações na área central.

LINHA PROGRAMÁTICA 5
Reabilitação de edificações para habitação na área central
Objetivo geral
Promover a reabilitação de edificações na área central para abrigar famílias com
renda entre 0 e 3 salários mínimos.
Objetivos específicos
 Melhorar as condições de moradia da população moradora em edificações na
área central;
Público alvo
Famílias ou indivíduos moradoras de edificações na área central de Amparo.
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Metas do Programa
 53 domicílios reformados até 2013 (PPA 2010-2013)
Valor total previsto até 2013
R$ 795.000,00
Metas financeiras do Programa
R$ 795.000,00 no PPA 2010-2013

Metas do Programa por ente federativo
PPA 2010-2013
 Governo federal:  Governo estadual: Governo municipal: R$ 795.000,00
Fontes dos recursos
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CAPÍTULO 3
O PROCESSO
PARTICIPATIVO

PLANO MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO
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6. O CURSO DE CAPACITAÇÃO/ CONGTHAB
(44 horas)

Período de Realização:
23 de JULHO / 21 de AGOSTO 2008

Professores:
Eleusina Lavor Holanda de Freitas
Gabriel Blanco
Kazuo Nakano
Margareth Matiko Uemura
Paola Paes Manso
Pedro de Carvalho Pontual
Raquel Rolnik
Sergio Vital
Sidney Piochi Bernardini
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Objetivos do Curso
O curso teve como objetivo realizar a capacitação dos membros do
CONGTHAB – Conselho de Gestão Territorial e Habitação, para a sua atuação na
mobilização e articulação social e política, bem como pretendeu qualificar a
participação dos conselheiros nos processos de elaboração, acompanhamento,
controle e avaliação das políticas municipais de gestão territorial e habitação. O curso
abordou aspectos relativos à gestão municipal do território e sua relação com as
políticas federais e estaduais, no âmbito de suas atribuições, legislação e recursos
financeiros situando o município no contexto nacional.
Foi organizado em quatro módulos, sendo o primeiro voltado à discussão sobre
a construção de instâncias democráticas de gestão urbana: os fundos e conselhos; o
segundo módulo destinado ao tema do orçamento municipal e captação de
recursos; o terceiro tratou do Planejamento territorial e da gestão urbana, enfocando
as principais temáticas relacionadas ao planejamento territorial, especialmente a
política de reabilitação de áreas centrais e o Plano Diretor

e o quarto voltado ao

tema Habitação incluindo a política nacional de habitação, os planos municipais
e os programas de urbanização de favelas e regularização fundiária.
Apresentou as referências teóricas sobre os temas tendo como premissa
demonstrar de que forma os mesmos se aplicam no processo de planejamento e
gestão municipal. Para demonstrar sua aplicação utilizou algumas experiências de
planos e políticas implementadas em outros municípios no Brasil. Teve como enfoque
principal o município de Amparo através do envolvimento de técnicos da prefeitura e
dos conselheiros que apresentaram as questões locais,

levantando dúvidas e

questionamentos que foram discutidos e esclarecidos durante as aulas, pelos
especialistas convidados para discorrer sobre cada tema.
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PROGRAMAÇÃO
Aula Inaugural: Dia 23/07/2008,
quarta-feira, das 18h30 as 22h30.
(04 horas)





Tema: A Gestão Democrática Participativa.
Assuntos a serem abordados:
A construção de instâncias democráticas de gestão urbana;
Papel e atribuições dos Conselhos;
Desafios e conquistas dos Conselhos.
Palestrante: Pedro de Carvalho Pontual
Bacharel e profissional em Psicologia pela Faculdade de Psicologia da PUC-SP,
Mestre e Doutor em Educação – História e Filosofia da Educação – pela PUC-SP
(atualmente denominado Educação, História, Política, Sociedade). Trabalha como
co-coordenador da Escola de Cidadania do Instituto Pólis, sendo também membro
da Diretoria da Ação Educativa, desde 1994; Presidente do CEAAL - Conselho de
Educação de Adultos para América Latina; Membro do Conselho Consultivo do
PGU - Programa de Gestão Urbana da ONU da região América latina e Caribe;
Pesquisador do IEE PUC-SP na área de avaliação de programas sociais e
Pesquisador da Unitrabalho na área de avaliação externa de projetos de
educação profissional.

Módulo 1 – Aula 1: Dia 24/07/2008,
quinta-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)






Tema: Planejamento territorial e Gestão Urbana.
Assuntos a serem abordados:
Apresentação do curso;
Conceito de planejamento e o planejamento urbano no Brasil
A construção do novo marco jurídico a partir da década de 1980
A Constituição de 1988
Palestrantes: Eleusina Freitas
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica
de Campinas (1994), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (2000) e doutorado em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2008). É sócia da DEMACAMP –
Planejamento, projeto e consultoria s/s ltda. desde 1999 e vem trabalhando com
políticas públicas voltadas a habitação e planejamento urbano. Publicou o livro
“Como qualificar conjuntos habitacionais populares” em 2005 com o patrocínio da
Caixa Econômica Federal.
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Sidney Piochi Bernardini
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de
Santos (1993), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade de São Paulo. Foi bolsista da FAPESP entre 2005 e 2008. Professor
da Universidade Santa Cecilia (Santos) e Consultor - DEMACAMP Planejamento,
Projeto e Consultoria s/s ltda. Tem experiência na área de Urbanismo, com ênfase
em Planejamento Territorial e Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas:
políticas públicas, habitação e planos diretores. É autor do livro: Os planos da
cidade. As políticas púbicas de intervenção em Santos - de Estevan Fuertes a
Saturnino de Brito (1892-1910), publicado pela RIMA editora, com apoio da FAPESP,
em 2006.

Módulo 1 – Aula 2: Dia 26/07/2008,
sábado, das 8h30 as 12h30 / das 14h00 as 18h30.
(08horas)





Tema: Planejamento territorial e Gestão Urbana.
Assuntos a serem abordados:
A Função Social da Cidade e da Propriedade
O papel do Plano Diretor como instrumento de reforma urbana
Os instrumentos do Estatuto da Cidade
Palestrantes: Eleusina Freitas
Sidney Bernardini

Módulo 1 – Aula 3: Dia 29/07/2008,
terça-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)



Tema: Planejamento territorial - Temáticas.
Assuntos a serem abordados:
As principais temáticas relacionadas ao planejamento territorial: meio ambiente
uso e ocupação do solo, transporte, infraestrutura, patrimônio histórico,
desenvolvimento econômico e habitação;



O Plano Diretor de Amparo.
Palestrantes: Eleusina Freitas
Sidney Bernardini

Módulo 1 – Aula 4: Dia 31/07/2008, quinta-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)



Tema: Planejamento territorial - Temáticas.
Assuntos a serem abordados:
A Política de Reabilitação de áreas centrais.
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Palestrantes: Eleusina Freitas
Margareth Uemura
Arquiteta Urbanista. Possui especialização em Gestão do Território Municipal (1998)
e Mestrado em Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas
(2000). Atuou como coordenadora do Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas
Centrais, no Ministério das Cidades entre 2004 e 2006. Foi responsável pela
montagem e organização do Programa. Acompanhou projetos de reabilitação
em sete centros urbanos metropolitanos: Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo,
Belo Horizonte, Salvador, Recife e São Luis do Maranhão.

Módulo 2: Dia 02/08/2008,
sábado, das 14h30 as 18h30.
(04horas)



Tema: Participações e Conselhos.
Assuntos a serem abordados:
Controle social e sistema de gestão
Palestrantes: Paola Manso
Arquiteto Urbanista, formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Pontifícia Universidade Católica de Campinas - FAU-PUCCamp - 1988 / 1993 é
especialista em participação social. Atuou como coordenadora de participação
do Processo Participativo do Plano Diretor de Santo André entre abril de 2002 a dez
2004, bem como no Plano Diretor de Vinhedo (2006/2007). Elaborou a análise
técnica sobre o processo participativo estabelecido pelo Executivo Municipal para
o Plano Diretor do Município de Hortolândia e de Juquitiba, a pedido das Câmaras
Municipais, ambos em dezembro de 2006. Atua como Consultora na equipe da
DEMACAMP Planejamento, Projeto e Consultoria s/s ltda.

Módulo 3: Dia 07/08/2008,
quinta-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)







Tema: Políticas Públicas sociais, o fundo e o orçamento municipal.
Assuntos a serem abordados:
Definição de políticas públicas
Organização do orçamento municipal: receitas e despesas.
Captação de recursos e transferências.
Fundos Municipais: organização e composição.
Fonte de recursos
Palestrantes: Sérgio Vital

Módulo 4 – aula 1: Dia 09/08/2008,
sábado, das 8h30 as 12h30 / das 14h30 as 18h30. (08horas)



Tema: Habitação.
Assuntos a serem abordados:
Política habitacional no Brasil (até SNH)
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A atual Política Nacional de Habitação
Planos de Habitação
As políticas de Urbanização de Favela
Palestrantes: Kazuo Nakano.
Arquiteto urbanista graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo - FAUUSP, pós-graduação pelo Institute for Housing and
Urban Development - HIS de Rotterdam, Holanda, e mestre em Estruturas Urbanas e
Ambientais
pela
FAUUSP.
Foi pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento - CEBRAP e assessor
parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. Assessorou o desenvolvimento de
indicadores de exclusão/inclusão social em municípios do país. Participou em
pesquisas sobre as transformações econômicas e territoriais na cidade de São
Paulo. É técnico do Pólis, onde já coordenou assessoriais técnicas para elaboração
de planos diretores participativos em diferentes municípios brasileiros e desenvolveu
atividades de capacitação para o planejamento e gestão territorial voltadas para
lideranças sociais, representantes de entidades da sociedade civil e gestores
públicos.

Módulo 4 – aula 2: Dia 12/08/2008,
terça-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)




Tema: Habitação.
Assuntos a serem abordados:
As Alternativas para a regularização fundiária sustentável
Avanços legais e obstáculos atuais
Palestrantes: Gabriel Blanco.
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(1985) e especialização em Direito Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública
(2000) Atuou no Departamento de Regularização do Parcelamento do Solo Resolo, da Secretaria Municipal de São Paulo, desenvolvendo o trabalho de
acompanhamento de regularização fundiária de loteamentos irregulares e
clandestinos e na Diretoria vinculada à Secretaria de Assuntos Jurídicos da
Prefeitura de Mauá. Gerenciou a equipe multidisciplinar com incumbência de
tratar dos processos de aprovação de empreendimentos habitacionais promovidos
pela Cohab-SP; dos processos de Regularização Fundiária dos empreendimentos
habitacionais da Cohab-SP e daqueles promovidos pelo Município de São Paulo
(Funaps, Prover). Foi superintendente da ANOREG SP (Associação dos Notários e
Registradores do estado de São Paulo) no ano de 2005. Atua como consultor
Jurídico na DEMACAMP Planejamento, Projeto e Consultoria s/s ltda.

Aula de Encerramento: Dia 21/08/2008,
quinta-feira, das 18h30 as 22h30.
(04horas)
Palestrante: Prof. Dra. Raquel Rolnik
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo
(1978), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo
(1981) e doutorado em Graduate School Of Arts And Science History Department -
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NEW YORK UNIVERSITY (1995). Urbanista, foi diretora de planejamento da cidade de
São Paulo e consultora de cidades brasileiras e latino-americanas em política
urbana e habitacional. Desde 1979 é professora universitária no campo da
arquitetura e urbanismo, sendo atualmente professora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP. Foi Secretaria Nacional de Programas Urbanos do
Ministério das Cidades entre 2003 e 2007. É autora de livros e artigos sobre a
questão urbana e Relatora Internacional do direito a Moradia Adequada do
Conselho de direitos Humanos da ONU.
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7. AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
REUNIÕES PÚBLICAS REGIONAIS DO
PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Folheto de divulgação das Reuniões

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

251

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

1° REUNIÃO REGIONAL – SÃO DIMAS
01 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião em Amparo, em 01/10/2009
Local
EMEF “Prof. Clarinda de Almeida Melo”
Região de
S. Dimas, Jd Modelo, Pq. Modelo, Vale Verde, Cj.hab.
Abrangência
Alberto Marques, Cj. Hab. Hermínio Gerbi, Ch. S. João,
Santa Maria do Amparo, Jd. Europa Jd. Bianca,
Panorama Tropical, Silvestre I, II e IV e Região do Barassa
Prefeitura de
Amparo
Sr Secretário de Desenvolvimento Urbano Eduardo
Secret. Municipal Marconi
de
Sr Assessor da Secretaria de Planejamento Adriano
Desenvolvimento
Urbano

O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Sr. Eduardo Marconi,
abre a reunião explicando que o objetivo das reuniões regionais é
qualificar as informações do Plano Municipal de Habitação, iniciado
em 2008. Pretende-se mostrar o resultado das pesquisas, elaboradas
a partir das fontes oficiais do Governo Federal, da pesquisa amostral
feita no diagnóstico do Plano e da pesquisa habitacional feita pela
prefeitura (com 2800 formulários preenchidos) que vão qualificar o
déficit habitacional de Amparo. A partir dos Planos Setoriais que foram
previstos no Plano Diretor, vamos tentar equacionar melhor o
desenvolvimento da cidade, procurando um desenvolvimento
completo, integrando as diversas políticas públicas como da
educação, transportes e saúde.
O Sr. Adriano dá continuidade à reunião enfatizando a
importância de envolver a população na discussão das políticas
públicas e de respeitar a identidade da população local. Discuti-se a
questão habitacional pensando não somente na moradia em si, mas
também nos equipamentos públicos e na infraestrutura que vão
compor o bairro.
Em seguida o secretário procura mostrar quais os conceitos que
definem o déficit habitacional. Primeiramente é mencionado o que se
caracteriza no déficit habitacional básico, em relação à construção
das moradias, que abrange casos como a coabitação, moradias em
áreas de risco, domicílios rústicos, domicílios improvisados, domicílios
em cômodos e famílias que possuem aluguel superior a 30% da sua
renda. Outros conceitos de inadequação de domicílios foram
explicados a população, como domicílios sem banheiro exclusivo,
adensamento excessivo por cômodo, domicílios sem infraestrutura e
inadequação fundiária.
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Após explanação sobre a situação de déficit no Brasil e a parte
que concerne à cidade de Amparo, foram propostas duas atividades
junto à população. A primeira é identificar quais os principais déficits
que existem na região, sendo apontada a existência de domicílios
improvisados, famílias morando em cômodos, a coabitação, o
aluguel elevado e a carência de infraestrutura. A segunda atividade
consiste em apontar até três propostas para resolver os problemas
habitacionais locais, sendo apontada como solução a parceria com
o governo, onde a prefeitura compra o terreno e financia a
construção ou a reforma, a legalização do terreno, a Prefeitura
subsidia o custo do aluguel, investimentos em infraestrutura e em
áreas de lazer.
Após a atividade, as propostas de ação local foram discutidas
com a população. Foi apresentada a população opções como o
oferecimento de um lote urbanizado pela prefeitura e a própria
população se encarrega da construção das casas, o aluguel social
para quem já paga um financiamento habitacional e a prefeitura
como ferramenta facilitadora no processo de regularização dos lotes.
O secretário segue a reunião apresentando dados do PLHIS para
a demanda habitacional em Amparo, onde é constatada a
necessidade de 2778 unidades habitacionais para atender ao déficit
atual. Dessas, são 159 famílias em áreas de risco, 640 famílias com
ônus excessivo em aluguel e 68 famílias em cômodos. Amparo terá
como demanda habitacional futura, no caso de famílias que ganham
até 3 salários mínimos cerca de 920 unidades habitacionais, e, para
aqueles que ganham entre 3 e 5 salários mínimos 991 unidades
habitacionais. No total são 6386 lotes irregulares em Amparo, sendo
que 2817 lotes de interesse social.
Depois são apresentados os loteamentos de interesse social que
a Prefeitura deve priorizar seus esforços, são: Bosque dos Eucaliptos,
Casalini, Chácara São João, Jaguari, Jd. Europa, José Roque Alves,
Planalto da Serra, Santa Maria do Amparo, Serra das Estâncias, Vale
Verde, Milton Nascimento e Vaccari.
O secretário mostra quais os problemas mais encontrados para a
Região de São Dimas, que são: coabitação e ônus excessivo com
aluguel, lotes sem recurso para construir, mais de uma casa por lote,
construções precárias, terrenos com alta declividade, falta de
pavimentação, falta de rede de esgoto, melhorar a iluminação
pública e armazenamento de lixo reciclável dentro das residências.
Após divulgação dos resultados das dinâmicas, são
apresentados os déficits apurados em vistorias e no plano de
habitação na cidade de Amparo. Em seguida, são mostrados o perfil
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da população daquela região, referente ao interesse em casa própria
ou material para construção, a situação da família, ou seja, se esta
habita em casa alugada, própria ou cedida, quanto a renda mensal
familiar, quanto a quantidade de famílias que habitam o mesmo
domicilio, o valor do aluguel e a existência de banheiro no domicilio.
O secretário segue a reunião mostrando quais as principais
propostas da prefeitura para a região. A primeira é a promoção de
acesso a terra urbanizada, onde os objetivos são: aumentar a oferta
de lotes regularizados, reduzir o quantitativo de lotes irregulares, reduzir
a especulação imobiliária dos lotes. Esta proposta tem como públicoalvo os moradores de loteamentos clandestinos ou irregulares em
Amparo. No caso dos loteamentos de interesse social, mais de 60/5
das famílias com renda até 3 salários mínimos.
A segunda proposta é a promoção pública de habitação, que
tem como objetivos diminuir o déficit habitacional, investindo em
construção de novas moradias, em lote urbanizado. Esta proposta
tem como público-alvo famílias ou indivíduos moradores de Amparo
há pelo menos 5 anos com renda mensal familiar de até 5 salários
mínimos.
A terceira proposta é o estímulo à produção privada de
habitação, que tem como objetivos intermediar o financiamento junto
à CEF para famílias com renda superiores a 5 salários mínimos e a
parceria governo e iniciativa privada para construção de novas
moradias. Esta proposta tem como público alvo famílias ou indivíduos
moradores de Amparo há pelo menos 5 anos com renda mensal
familiar superior a 5 salários mínimos.
A quarta proposta é um arranjo institucional, com os objetivos de
Institucionalizar a Prefeitura Municipal de Amparo como agente
promotora de habitação, expandir a participação e o controle social
da política habitacional de Amparo e efetivar um sistema de
monitoramento, avaliação e controle social do plano.
A quinta proposta é referente a financiamentos que buscam
Aumentar o fluxo de recursos das três esferas governamentais para
viabilizar a implementação do plano municipal de habitação,
Aumentar as fontes de investimentos na promoção habitacional,
potencializando e absorvendo recursos da iniciativa privada.
Após
população
prestações
habitação,
subsidiada

essa explanação sobre as proposta da Prefeitura a
fez perguntas sobre como serão calculados os valores das
e a resposta do secretário foi “Na política atual de
não se propõe dar a casa gratuitamente. Uma parte é
pelo governo e o restante financiado pela CEF. Isso
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permite um comprometimento maior do morador com a nova
residência, evitando que ela seja vendida.”. Outra pergunta foi se a
prefeitura poderia ajudar alguém que está com o nome incluído no
SERASA, sendo respondida negativamente, que a prefeitura só poderá
ajudar quem tem o nome limpo.
Outra pergunta referente à abrangência das propostas foi feita,
questionando se quem ganha pouco mais de 3 salários mínimos terá
acesso à habitação de interesse social, sendo respondido pela
prefeitura da seguinte forma: “O Programa MCMV trabalha com até
10 salários mínimos. A Prefeitura pretende trabalhar também com
recursos desse programa. Porém o programa proverá 1 milhão de
moradias das 6 milhões que são necessárias, no Estado de São Paulo
serão 400 mil, um terço da necessidade. A CEF coloca que os
municípios que tiverem projetos para faixa de renda de 0 a 3 salários
mínimos, poderão receber 20 % referente ao déficit habitacional. Mais
de 3 salários mínimos não tem limite pois é para atender a promoção
privada de habitação”.
E finalmente foi perguntado sobre a infraestrutura que a
acompanhará os novos loteamentos, sendo respondido pelo
secretário da seguinte forma: “ A comissão de parcelamento e
regularização de loteamentos da prefeitura a partir deste ano voltou a
aceitar pedidos para a implantação de novos loteamentos na
cidade. Porém com exigências muito mais rigorosas, desde a
elaboração do projeto, á fiscalização, para garantir que esses novos
loteamentos privados sejam feitos com infraestrutura completa. Todo
loteamento tem que prover área de lazer e área institucional para a
prefeitura construir.”
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2° REUNIÃO REGIONAL – CAMANDUCAIA/PINHEIRINHO
06 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião em Amparo, em 06/10/2009
Local
SESI
Região de
Jd. Camanducaia, Jd. Silmara, Jd. das Orquídeas, Jd.
Abrangência
Itália, Jd. S. Roberto, Nova Era, Biquinha, Bosque dos
Eucaliptos, Jd. Primavera, Nova Amparo, Jd. Nardini,
Silvestre, Jd. Paulistano, São Judas e Pinheirinho
Prefeitura de
Amparo
Sr Secretário de Desenvolvimento Urbano Eduardo
Secret. Municipal Marconi
de
Sr Assessor da Secretaria de Planejamento Adriano
Desenvolvimento
Urbano

O secretário interinimo do Planejamento, Sr. Adriano, abre a
reunião discursando sobre a importância de se fazer essa reunião
pública, buscando a integração da população na política de
habitação da cidade. Em seguida é apontada a necessidade de
integrar outras políticas públicas com o plano de habitação, como
educação, saúde, entre outras. Depois dessa introdução e da
apresentação do cronograma da noite feita pelo Sr. Adriano, o
secretário do Desenvolvimento Urbano, Sr. Eduardo, dá continuidade a
reunião.
Primeiramente, o secretário do desenvolvimento urbano, faz uma
explanação sucinta sobre a importância, necessidade e função do
plano diretor, que está sendo elaborado pela presente gestão. Na
sequência é mostrada a definição do déficit habitacional, explicando
além da sua definição, o tipo de edificações residenciais que
compõem esse número. São mostradas também algumas estatísticas
no Brasil referente aos déficits habitacionais.
Em seguida são apresentadas as atividades em grupo. A
primeira consiste em identificar juntamente com a população quais os
principais déficits que existem na região, como densidade excessiva
em Camandocaia e no Jd. Brasil, poucos terrenos a preços altos
sendo que muitos dele são ilegais, aluguel elevado em toda a região,
coabitação, burocracia para financiar material de construção e
ausência de unidade sanitária.
A segunda atividade consiste em apontar até três propostas para
resolver os problemas habitacionais locais. As respostas apontadas
foram: a construção de novas casas, aumentar o valor do
financiamento, a prefeitura facilitar esse financiamento (hoje já existe
uma central de atendimento à habitação na prefeitura, onde os
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agentes administrativos foram treinados para informar à população
das linhas de financiamento que a CEF disponibiliza e facilitar o
acesso ao financiamento), a prefeitura ajuda a intermediar a
negociação de terrenos, diminuir os juros, facilitar a documentação
de propriedades irregulares e aplicação de instrumentos como o IPTU
progressivo para lotes e domicílios vazios.
O Sr. Secretário do Desenvolvimento Urbano segue a reunião
explanando sobre o déficit encontrado na região de
Camandocaia/Pinheirinho em vistoria a campo. Os principais
problemas encontrados referente à construção de moradias são a
coabitação, habitação coletiva em edifícios em ruínas, donos de
lotes sem recursos para construir, construções precárias, lotes com
declive muito acentuado, habitação em áreas de risco. Referente à
inadequação de domicílios, os principais problemas encontrados
foram: falta de pavimentação, rede de esgoto, rede de água,
armazenamento de recicláveis dentro de cãs, inadequação fundiária
e lotes divididos, aumentando a densidade populacional. Dentro das
2878 pessoas que participaram da pesquisa, 590 estão na região
dois.
Após divulgação dos resultados das dinâmicas, são
apresentados os déficits apurados em vistorias e no plano de
habitação na cidade de Amparo. Em seguida são mostrados o perfil
da população daquela região, referente ao interesse em casa própria
ou material para construção, a situação da família, ou seja, se esta
habita em casa alugada, própria ou cedida, quanto a renda mensal
familiar, quanto a quantidade de famílias que habitam o mesmo
domicilio, o valor do aluguel e a existência de banheiro no domicilio.
O secretário mostra, em seguida, quais são as propostas
oferecidas pela prefeitura. A primeira proposta apresentada é a
promoção de acesso a terras urbanizadas, com os objetivos de
aumentar a oferta de lotes regularizados e reduzir tanto o número de
lotes irregulares como a especulação imobiliária. O público-alvo
dessa proposta são os moradores de loteamentos clandestinos ou
irregulares de Amparo.
A segunda proposta é a promoção pública de habitação, que
busca a construção de novas moradias, visando atender a demanda
da cidade. Poderão ser contemplados por essa proposta aquelas
famílias que tenham pelo menos cinco anos de residência em
Amparo e que tenham renda de até três salários mínimos e que
preencham outros critérios que serão apresentados no final da
reunião.
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Outra proposta da prefeitura consiste em estimular a produção
de domicílios pela rede privada. Para viabilizar essa proposta a
prefeitura buscará intermediar financiamentos junto a Caixa
Econômica Federal. O objetivo dessa proposta é disponibilizar
moradias pela rede privada via parcerias, como por exemplo,
parceria com a Prefeitura. Essa proposta tem como público alvo
famílias que residam em Amparo há pelo menos cinco anos e com
renda superior a três salários mínimos.
A quarta proposta apresentada pelo secretário de
desenvolvimento urbano é um arranjo institucional que tem por
objetivos institucionalizar e estruturar a Prefeitura Municipal como
agente promotora de habitação, expandir a participação e o controle
social da política habitacional de Amparo e, finalmente, efetivar um
sistema de monitoramento, avaliação e controle social do plano de
habitação.
Os critérios para contemplação do plano de habitação são
famílias com maior número de dependentes, com idade acima de
60 anos e famílias com portadores de necessidades especiais. Outros
critérios são: a faixa etária do chefe de famílias, priorizando o de maior
número de dependentes; mulheres chefe de família, com maior
número de dependentes; não possuir casa própria, viver em casa de
aluguel, cedida, coabitação ou em situação precária; família
moradora em área de risco e/ou improvisados (lixões, encostas, vias
públicas, rede de alta tensão, favelas, áreas alagadiças); famílias
para as quais haja solicitações ou determinações judiciais para
atendimento ou que possuem membros com problemas sociais.
Na ultima parte da reunião é aberto ao público espaço para a
realização de perguntas. A primeira pergunta é referente à estrutura
que a Prefeitura tem para realizar essas moradias, sendo respondida
pelo secretário da seguinte forma: “A Secretaria de Desenvolvimento
Urbano tem um Departamento de Habitação, a nova Secretaria de
Assistência Social está estruturando também uma equipe somente
para a habitação. A central de atendimento ao cidadão está sendo
capacitada, e a Secretaria de Governo e Planejamento organiza na
própria prefeitura atividades para capacitar os técnicos. Estamos em
processo de capacitação para o ano que vem ter condições de
atender essa demanda. A habitação é um eixo do governo, é
prioridade.
As
áreas
de
Desenvolvimento
Urbano,
Manutenção,
Planejamento, Assistência Social e Procuradoria Jurídica são
fundamentais para desenvolver um projeto habitacional como este.
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Existe também o Conselho de Gestão Territorial, um conselho
participativo. É importante encontrar os representantes das regiões
para cobrar uma participação mais efetiva na discussão da política
social.”
A segunda pergunta diz respeito à verba vinculada para a
habitação, o caminho para aquisição de habitação e se seria
possível conseguir crédito através da CEF. O secretário respondeu da
seguinte forma: “Existem duas fontes de recursos. Uma seria o FNHIS,
fundo federal, no qual o município de Amparo está recebendo três
milhões para construir setenta moradias e urbanizar essas áreas. O
programa Minha Casa Minha Vida é o mais importante no momento,
porém o fundo é limitado e o programa prioriza as regiões
metropolitanas. Não significa que teremos acesso ao Programa Minha
Casa Minha Vida em Amparo, mas estamos buscando trazer recursos
para construção de 500 moradias.”
A terceira pergunta é se as diretrizes do Plano Diretor vão até
2019, o Governo continuará o mesmo? O secretário respondeu da
seguinte forma: “Esse é o grande desafio nosso, de criar essa
participação, onde a população, ciente do conteúdo do Plano,
possa cobrar do governo as ações necessárias, para consolidar a
política. O Plano pode ser revisado, as metas podem mudar, porém o
papel da participação é fazer com que governos futuros respeitem o
que foi decidido neste Plano.”
A quarta pergunta é se esse governo se elegeu com a proposta
do Plano Diretor, e o programa Minha Casa Minha Vida veio depois
das eleições e é agora o foco do governo. A pessoa quer saber como
ficam então as propostas contidas no Plano de Habitação? O
secretário respondeu da seguinte forma: “Esse plano é uma proposta
do novo governo. A gestão anterior conseguiu dinheiro através do
FNHIS para a construção de 70 moradias. Hoje não existe somente o
Programa Minha Casa Minha Vida como fonte de recurso. O governo
atual está elaborando planos para conseguir mais recursos através do
FNHIS.”
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3° REUNIÃO REGIONAL – TRÊS PONTES
08 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião
Local
Região de
Abrangência
Prefeitura de
Amparo
Secret. Municipal de
Desenvolvimento
Urbano

em Amparo, em 08/10/2009
Salão Paroquial da Igreja São Roque
Chácara de Recreio, Haydee, Seabra, Climáticas
da Bocaina, Planalto da Serra, São Roque, Serra
das Estâncias, Chácara das Águas, Beira Rio.
Sr Secretário de Desenvolvimento Urbano Eduardo
Marconi
Sr Assessor da Secretaria de Planejamento Adriano

O assessor da Secretaria do Planejamento inicia a reunião
falando sucintamente sobre o Plano Diretor, os principais focos de
atuação da Prefeitura Municipal e como se é encarado o problema
de habitação na cidade de Amparo. Em seguida é passado o
cronograma da presente reunião, apresentando rapidamente o que
será discutido em cada parte dela.
O secretário do desenvolvimento urbano dá continuidade à
reunião apresentando rapidamente o Plano Diretor e o Plano de
Habitação mais formalmente. Seguindo, o secretário explica o que
é déficit habitacional e as situações de construção de moradias e
de inadequação que compõe esse número. Logo após são
apresentados números referentes ao déficit habitacional referentes
às diferentes situações no país.
O assessor da Secretaria de Desenvolvimento segue a reunião
mostrando que os objetivos dessa reunião são: identificar junto com
a população quais as carências ou dificuldades de moradia da
região e discutir as propostas de ações locais com a população.
Em seguida são propostas duas atividades, sendo que a
primeira visa identificar juntamente com a população quais os
principais déficits que existem na região. A população aponta os
seguintes problemas: ausência de unidade sanitária, coabitação,
áreas de risco: inundação (Planalto da Serra, Climáticas), falta de
infraestrutura, iluminação clandestina, aluguel elevado em toda a
região e falta de escritura e matricula dos terrenos.
O secretário, Sr Eduardo, observa que grande parte dos
problemas levantados é de infraestrutura e que isso acontece
porque essa região foi planejada para ser uma área de chácaras,
mas ao longo do tempo essas se transformaram em terrenos
pequenos. Como conseqüência muitos problemas surgiram como
falta de água, iluminação, transporte público, falta de acesso da
coleta de lixo, etc. A região deixou de ser de chácaras e agora é
cidade, que demanda todo esse tipo de infraestrutura.
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A segunda atividade foi apontar até três propostas para
resolver os problemas habitacionais locais. As soluções apontadas
foram: a prefeitura facilitando o financiamento e a documentação
de lotes irregulares (a aprovação do financiamento para construção
de novas casas exige o documento de escritura e matrícula do
terreno), execução de obras infraestrutura como água, esgoto,
coleta, transporte e asfalto, aumentar a oferta de serviços como
bancos, farmácias, posto policial, construção de novas casas e
aluguel subsidiado.
Para a Região de Três Pontes o resultado da vistoria em campo
aponta como principais problemas em construção de moradias a
coabitação, famílias com renda inferior a um salário mínimo,
ocupação em áreas particulares, construções precárias e terrenos
com declividade acentuada. Em relação a inadequação de
domicílios os maiores problemas apontados foram a falta de
pavimentação, de rede de esgoto, de rede de água, de energia
elétrica e referentes a posse da terra. O secretário do
Desenvolvimento Urbano aponta que a atual gestão está
desenvolvendo um projeto para construção de estações de
tratamento de esgoto de Arcadas e Três Pontes, sendo que o prazo
para entrega das obras é o final do mandato atual. Das 2878
pessoas que participaram da pesquisa, 118 estão na região três.
Após divulgação dos resultados das dinâmicas, são
apresentados os déficits apurados em vistorias e no plano de
habitação na cidade de Amparo. Em seguida são mostrados o
perfil da população daquela região, referente ao interesse em casa
própria ou material para construção, a situação da família, ou seja,
se esta habita em casa alugada, própria ou cedida, quanto a
renda mensal familiar, quanto a quantidade de famílias que
habitam o mesmo domicilio, o valor do aluguel e a existência de
banheiro no domicilio.
O secretário mostra, em seguida, quais são as propostas
oferecidas pela prefeitura. A primeira proposta apresentada é a
promoção de acesso a terras urbanizadas, com os objetivos de
aumentar a oferta de lotes regularizados e reduzir tanto o número de
lotes irregulares como a especulação imobiliária. O público-alvo
dessa proposta são os moradores de loteamentos clandestinos ou
irregulares de Amparo.
A segunda proposta é a promoção pública de habitação, que
busca a construção de novas moradias, visando atender a
demanda da cidade. Poderão ser contemplados por essa proposta
aquelas famílias que tenham pelo menos cinco anos de residência
em Amparo e que tenham renda de até três salários mínimos.
Outra proposta da prefeitura consiste em estimular a produção
de domicílios em parceira com a rede privada. A prefeitura
pretende disponibilizar, através dessa parceria, lotes urbanizados
onde a própria população possa construir suas casas, pelo sistema
de mutirão.
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Dando prosseguimento à reunião, o secretário apresenta os
critérios para contemplação dos programas instaurados pelo
governo, que são: tempo de residência na cidade, renda familiar,
famílias com maior número de dependentes, dependentes com
idade acima de 60 anos e famílias com portadores de
necessidades especiais. Outros critérios são: a faixa etária do chefe
de famílias, priorizando o de maior número de dependentes;
mulheres chefe de família, com maior número de dependentes;
não possuir casa própria, viver em casa de aluguel, cedida,
coabitação ou em situação precária; família moradora em área de
risco e/ou improvisados (lixões, encostas, vias públicas, rede de alta
tensão, favelas, áreas alagadiças); famílias para as quais haja
solicitações ou determinações judiciais para atendimento ou que
possuem membros com problemas sociais.
Na última parte da reunião foi aberto espaço para
questionamentos. Abaixo seguem as perguntas feitas pela
população ao Secretário de Desenvolvimento Urbano:
Pergunta 1 - Como posso comprovar a renda, se sou trabalhador
autônomo?
Resposta: Com ajuda da assistência social tira-se uma média dos
salários.
Pergunta 2 - Qual seria o valor para regularizar um lote?
Resposta: A prefeitura é responsável por vários documentos que
traduzem a regularidade do lote. Essa é uma ação da prefeitura
também.
Pergunta 3 - O que acontece se alguém ganha uma casa nesses
programas, fica por um curto período de tempo e vende a casa
depois?
Resposta: A prefeitura retoma o imóvel. O morador ainda terá
vínculos com o imóvel já que este terá parcelas do financiamento a
pagar. Cabe as assistentes sociais fazer a averiguação e o
acompanhamento para apontar esses casos.
Pergunta 4 - O que acontece se uma pessoa ganha o lote
regularizado e urbanizado e não consegue construir uma casa
adequada?
Resposta: Nesse caso são organizados mutirões e pode ser
financiado somente os materiais de construção.
Pergunta 5 - Se eu tenho um lote com registro posso ter meu
comércio?
Resposta: Depende da lei de zoneamento daquela área. As áreas
de chácaras tem aprovadas o uso estritamente residencial.
Pergunta 6 - A intenção da regularização é de vender mais barato o
lote?
Resposta: Não. A intenção é de criar regras para regularizar a posse
da sua terra.

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

263

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

Pergunta 7 – Alguns moradores do Planalto da Serra ocuparam lotes
particulares, maiores de 250 m². Por sua vez, os proprietários das
terras não pagam os impostos. A prefeitura não pode desapropriar?
Resposta: Não. Quando o morador está há mais de 5 anos, ele
pode solicitar a posse da terra, através do usucapião da
propriedade privada.
Pergunta 8 – E como o proprietário da terra pode ter a sua
propriedade de volta?
Resposta: Ele tem que entrar na justiça com o pedido de
reintegração de posse, só que se ele deixar a família morar nesse
terreno mais de cinco anos ele perde o direito de posse.
Pergunta 9 – Se o proprietário ganha a reintegração de posse e a
família tem que se mudar de lá, o Governo precisa achar outro
lugar pra essa família morar?
Resposta: A situação dela será analisada de acordo com os critérios
estabelecidos no Plano de Habitação.

4° REUNIÃO REGIONAL – ARCADAS
20 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião em Amparo, em 20/10/2009
Local
Sub Prefeitura de Arcadas
Região de
Arcadas, Duas Pontes, Dobrada, Brumado, Alferes
Abrangência
Rodrigues e Pantaleão/MARP
Prefeitura de
Amparo
Do Departamento de Habitação: Sra Joana; Sr Carlos;
Sra Lívia; Sra Raquel;
Secret. Municipal
de
Do Governo e Planejamento: Sr Assessor Adriano, Sra
Desenvolvimento Rose, Sra Vera
Urbano

O assessor da Secretaria do Planejamento, Sr Adriano, inicia a
reunião falando sucintamente sobre como foi elaborado o Plano de
Habitação, através de pesquisa e vistorias nos locais. Foi comentada
também a abrangência das propostas elaboradas no plano. É
explicada a população a importância da participação popular
nessas reuniões. São apresentadas as quatro principais
preocupações da atual gestão Prefeitura Municipal e como se é
encarado o problema de habitação na cidade de Amparo. Em
seguida é passado o cronograma da presente reunião,
apresentando rapidamente o que será discutido em cada parte
dela.
Em seguida é apresenta a situação da obra da CDHU,
“Amparo E”, a população. Foi apresentada a informação de que o
contrato com a empresa foi rescindido e publicado por não
cumprimento do cronograma e da legislação trabalhista e que a
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PMA busca viabilizar a continuidade das obras com as empresas que
passaram por processo licitatório, que contratou a execução das
casas. As inscrições serão abertas pela CDHU quando mais de
setenta por cento da obra estiver finalizada.
A Sra. Joana do Departamento de Habitação continua a
reunião explanando sobre o Plano Diretor da cidade, sendo que
dentro das diversas políticas estabelecidas existe o Plano de
Habitação. Seguindo a reunião a arquiteta continua explicando
sobre o fundo da habitação e o Conselho de Gestão Territorial e
Habitacional.
A Sra Joana dá seqüência à reunião explicando sobre o que
é déficit habitacional e quais os probemas e situações que
contabilizam para a somatória desse número. São apontados
problemas referentes à construção das moradias e referentes à
inadequação dessas moradias. Logo após são apresentados
números referentes ao déficit habitacional referentes às diferentes
situações no país.
Em seguida são apresentadas duas atividades, sendo que a
primeira é identificar junto com a população quais os principais
déficits que existem na região. Os principais problemas apontados
pela população foram a existência de coabitação, de domicílios
rústicos, cortiços na área central, trânsito, ônus excessivo com
aluguel, falta de imóveis para aluguel e falta de tratamento de
esgoto.
A segunda atividade foi apontar até três propostas para
resolver os problemas habitacionais locais. A população apontou
como solução a construção de novas casas, a construção pelo
sistema mutirão, o financiamento do terreno, o financiamento para
imóveis rurais, a construção de rede de esgoto e a facilitar o
financiamento para reformas. Das 2878 pessoas que participaram
da pesquisa, 107 estão na região 5.
Após divulgação dos resultados das dinâmicas, são
apresentados os déficits apurados em vistorias e no plano de
habitação na cidade de Amparo. Em seguida é mostrado o perfil da
população daquela região, referente ao interesse em casa própria
ou material para construção, a situação da família, ou seja, se esta
habita em casa alugada, própria ou cedida, quanto à renda mensal
familiar, quanto à quantidade de famílias que habitam o mesmo
domicilio, o valor do aluguel e a existência de banheiro no domicilio.
A representante do Departamento de Habitação, Sra. Joana,
continua a reunião mostrando quais as propostas da Prefeitura para
resolver os problemas levantados. A primeira proposta apresentada é
a promoção de acesso a terras urbanizadas, com os objetivos de
aumentar a oferta de lotes regularizados e reduzir tanto o número de
lotes irregulares como a especulação imobiliária. O público alvo
dessa proposta são os moradores de loteamentos clandestinos ou
irregulares de Amparo.
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A segunda proposta é a promoção pública de habitação,
que busca a construção de novas moradias, visando atender a
demanda da cidade. Poderão ser contemplados por essa proposta
aquelas famílias que tenham pelo menos cinco anos de residência
em Amparo e que tenham renda de até três salários mínimos.
A terceira proposta é referente ao estimulo de construção de
domicílios em parceira com a rede privada, como por exemplo, a
parceria estabelecida com o programa Minha Casa Minha Vida.
A Prefeitura tem como proposta também intermediar
financiamentos junto a Caixa Econômica Federal para famílias com
renda superior a três salários mínimos. Será instaurada uma central de
atendimento à habitação, onde os moradores serão auxiliados a
obter acesso ao crédito para a construção e a moradia.
A quarta proposta apresentada pelo Secretário de
Desenvolvimento Urbano é um arranjo institucional que tem por
objetivos institucionalizar e estruturar a Prefeitura Municipal como
agente promotora de habitação, expandir a participação e o
controle social da política habitacional de Amparo e, finalmente,
efetivar um sistema de monitoramento, avaliação e controle social
do plano de habitação.
A última proposta visa aumentar os recursos para o
Departamento de Habitação, onde a Prefeitura pretende angariar
mais fundos no âmbito nacional e estadual. Faz parte também
dessa proposta dar um maior apoio á aqueles que têm a intenção
de construir e que por motivos técnicos não consigam.
Após a apresentação das propostas, foram apresentados os
critérios para contemplação do plano de habitação, que são
famílias com maior número de dependentes, dependentes com
idade acima de 60 anos e famílias com portadores de necessidades
especiais. Outros critérios são: a faixa etária do chefe de famílias,
priorizando o de maior número de dependentes; mulheres chefe de
família, com maior número de dependentes; não possuir casa
própria, viver em casa de aluguel, cedida, coabitação ou em
situação precária; família moradora em área de risco e/ou
improvisados (lixões, encostas, vias públicas, rede de alta tensão,
favelas, áreas alagadiças); famílias para as quais haja solicitações ou
determinações judiciais para atendimento ou que possuem
membros com problemas sociais.
Finalmente foi aberta a população um espaço para tirar
dúvidas e prestar esclarecimentos necessários. As perguntas
formuladas foram:
Pergunta 1 - O que acontece quando um proprietário, que tem uma
casa em área de risco, aluga para uma família e que assim que
essa família é removida outra ocupa seu lugar?
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Resposta: o proprietário tem que ser responsabilizado e não permitir
que essa situação volte a se repetir.
Pergunta 2 - Quem vai construir as novas casas aqui no bairro, a
prefeitura ou a CDHU? Quais são as pessoas que foram
contempladas com as moradias?
Resposta: O Convênio estabelecido entre a CDHU e a prefeitura, a
prefeitura doou a terra e a CDHU construiu.
Pergunta 3 - Foram prometidas 100 casas pela CDHU e só
construíram 80. O que aconteceu?
Resposta: Realmente, foi aprovada a construção de 100 casas e
construíram somente 80. Nas restantes a prefeitura teve um
problema com o cadastro dos terrenos, então agora o governo está
retomando as negociações com a intenção de construir as 20
unidades faltantes. Então aquelas terras foram regularizadas agora e
será dada a continuidade da construção dessas casas.
Pergunta 3 – Quando vão começar as obras da CDHU que foram
interditadas?
Resposta: Até dia 30 de Outubro de 2009 a segunda colocada na
licitação dará uma resposta sobre a possibilidade de cumprir os
valores propostos pela primeira colocada e deve dizer se continuará
as obras.
Pergunta 4 – Se a Prefeitura já tem informação sobre quem já
ganhou a casa, vendeu ou alugou e se essas pessoas vão entrar no
grupo de contemplados pelas políticas públicas apresentadas?
Resposta: Se alguém aqui já tiver participado e preenchido esse
cadastro nacional, ela não será beneficiada com uma casa.
Pergunta 5- Vai existir fiscalização sobre quem foi contemplado?
Resposta: Vai existir um cadastro Nacional, que vai centralizar as
informações sobre quem já foi beneficiado com casas, de modo
que não será possível uma mesma família receber diversas casas
em um mesmo município ou em outros.
Pergunta 6 – Essas propostas todas não vão ficar só no papel?
Resposta: Não, nós estamos tratando e discutindo tudo isso que é
pra sair do papel mesmo.
Pergunta 7 – Quem vai fazer a fiscalização de quem já foi
contemplado?
Resposta: A prefeitura vai agora determinar quem são os moradores
que vão receber esses imóveis, a partir dos critérios que foram
apresentados, e a própria prefeitura vai fiscalizar para a mesma
pessoa não seja contemplada duas vezes.
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5° REUNIÃO REGIONAL – JD. AMÉRICA, MOREIRINHA, FIGUEIRA E JD.
BRASIL
15 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião em Amparo, em 15/10/2009
Local
Sede da prefeitura
Região de
Jd. Alberto, Pq. Dona Virginia, Pq Rodrigues, Jd das
Abrangência
Aves, Jd Moreirinha, Jd America, Jd Adélia, Figueira,
Flamboyant, São Sebastião, Tambury,Casa Grande,
Vila Nova, Ribeirão e Estância Netinho, Jd Brasil, Jd
Santana, Castelo Jd Real, Jd Sta. Cecília, Sta Julia,
Velhobol, Centro, Jd São Francisco, Jd Bela Vista, Jd
Silvana e Vila Rica
Prefeitura de
Prefeito Municipal Paulo Miota
Amparo
Do Departamento de Habitação: Sra Joana;
Do Departamento do Governo e Planejamento: Sra
Secret. Municipal Josefina
de
Secretário da Manutenção: Sr Toninho Siqueira
Desenvolvimento Da Secretária de Desenvolvimento Urbano: Sr Luis
Da Imprensa: Sr Alcides e a Sra Renata
Urbano

A sra Josefina, do Departamento de Governo e Planejamento
da abertura a reunião, mostrando como está organizada e o que
planejada para a presente reunião. Após apresentação dos
membros da prefeitura presentes, a sra Josefina passa a palavra
para o Prefeito Paulo Miota.
O prefeito inicia agradecendo a presença geral e discursa
sobre como o Plano Diretor e de Habitação foi construído até o
momento presente, e depois sobre quais os desafios que serão
enfrentados. O Sr Prefeito mostra a importância de integrar as
diferentes políticas públicas com o plano de habitação. Outro ponto
importante é a comunicação direta com a população, para facilitar
o conhecimento dos problemas. O Sr Paulo mostra os próximos
passos que serão tomados, como a aprovação do novo
zoneamento.
Depois de breve discurso, o prefeito passa a palavra para a sra
Joana. Ela justifica a ausência do secretário de Desenvolvimento
Urbano, que está em São Paulo participando da Conferência das
Cidades, que será realizada em novembro na cidade. Em
seqüencia é dada uma maior explicação sobre o Plano de
Habitação. Seguindo a reunião a arquiteta continua explicando
sobre o fundo da habitação e o Conselho de Gestão Territorial e
Habitacional.
A sra Joana dá continuidade á reunião explicando sobre o que
é déficit habitacional e quais os problemas e situações que
contabilizam para a somatória desse número. São apontados
problemas referentes à construção das moradias e referentes à
inadequação dessas moradias. Logo após são apresentados
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números referentes ao déficit habitacional referentes às diferentes
situações no país.
Em seguida são apresentadas duas atividades, sendo que a
primeira é identificar junto com a população quais os principais
déficits que existem na região. Os principais problemas apontados
pela população foram o adensamento excessivo nas casas, aluguel
sem fiador, dificuldade de conseguir um financiamento devido à
renda, falta de terrenos e de casas, coabitação, edificações
ociosas, ausência de casas pequenas nos bairros, concentração de
terra, desemprego, domicílios precários, moradias improvisadas em
porão, aluguel muito alto e falta de infraestrutura em loteamentos
irregulares.
A segunda atividade foi apontar até três propostas para
resolver os problemas habitacionais locais. A população apontou
como solução a construção de novas casas em todas as regiões,
integração dos domicílios com transporte, escola e unidades de
saúde, legalizar terrenos e lotes, abaixar os valores de alugueis,
subsidio de financiamentos e alugueis, IPTU progressivo para áreas
vazias, não construir habitações em áreas industriais.
Após divulgação dos resultados das dinâmicas, são
apresentados os déficits apurados em vistorias e no plano de
habitação na cidade de Amparo. Em seguida é mostrado o perfil
da população daquela região, referente ao interesse em casa
própria ou material para construção, a situação da família, ou seja,
se esta habita em casa alugada, própria ou cedida, quanto à
renda mensal familiar, quanto à quantidade de famílias que
habitam o mesmo domicilio, o valor do aluguel e a existência de
banheiro no domicilio.
A representante do Departamento de Habitação, Sra. Joana,
continua a reunião mostrando quais as propostas da Prefeitura para
resolver os problemas levantados. A primeira proposta apresentada
é a promoção de acesso a terras urbanizadas, com os objetivos de
aumentar a oferta de lotes regularizados e reduzir tanto o número de
lotes irregulares como a especulação imobiliária. O público-alvo
dessa proposta são os moradores de loteamentos clandestinos ou
irregulares de Amparo. O Sr Prefeito comenta também sobre a
importância dessa proposta no combate a especulação da terra,
assim como a aprovação de leis, como o IPTU progressivo, que
contribuam para facilitar o acesso a terra e aumentar a oferta.
A segunda proposta é a promoção pública de habitação, que
busca a construção de novas moradias, visando atender a
demanda da cidade. Poderão ser contemplados por essa proposta
aquelas famílias que tenham pelo menos cinco anos de residência
em Amparo e que tenham renda de até três salários mínimos.
A terceira proposta é referente ao estimulo de construção de
domicílios em parceira com a rede privada, como por exemplo, a
parceria estabelecida com o programa Minha Casa Minha Vida.
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Outra ação dentro dessa proposta é a prefeitura intermediar
financiamentos junto a Caixa Econômica Federal para famílias com
renda superior a três salários mínimos
A Sra Joana continua explicando a necessidade de estruturar
estruturar a Prefeitura Municipal como agente promotora de
habitação, assegurando uma equipe técnica na habitação, integrar
os departamentos e secretarias da prefeitura, de modo a serem
produzidas ações conjuntas na construção de novas moradias e
equipamentos, e fortalecer as ações do CONGTHAB.
A última proposta visa aumentar os recursos para o
Departamento de Habitação, onde a Prefeitura pretende angariar
mais fundos no âmbito nacional e estadual. Faz parte também
dessa proposta dar um maior apoio á aqueles que têm a intenção
de construir e que por motivos técnicos não consigam.
Após a apresentação das propostas, foram apresentados os
critérios para contemplação do plano de habitação, que são
famílias com maior número de dependentes, dependentes com
idade acima de 60 anos e famílias com portadores de
necessidades especiais. Outros critérios são: a faixa etária do chefe
de famílias, priorizando o de maior número de dependentes;
mulheres chefe de família, com maior número de dependentes;
não possuir casa própria, viver em casa de aluguel, cedida,
coabitação ou em situação precária; família moradora em área de
risco e/ou improvisados (lixões, encostas, vias públicas, rede de alta
tensão, favelas, áreas alagadiças); famílias para as quais haja
solicitações ou determinações judiciais para atendimento ou que
possuem membros com problemas sociais.
Finalmente foi aberta a população um espaço para tirar
dúvidas e prestar esclarecimentos necessários. As perguntas
formuladas foram:
Pergunta 1 – A prefeitura já tem os terrenos para construir essas
casas? Quantas casas vão ser construídas? Quando elas vão ser
construídas?
Resposta: Algumas ações já estão acontecendo, vão começar a
construir dezesseis casas para moradores de área de risco no bairro
Rio das Pedras e no Jaguari serão construídas mais casas para
reassentar 12 famílias. Nesse ano eu estive com a secretária do
fundo nacional para conseguir fundos para três bairros prioritários
daqui de Amparo. Outra ação já certa para quem possui até três
salários mínimos é construção de mais duzentas e oitenta moradias
em parceria com a Caixa Econômica Federal através do projeto
Minha Casa Minha Vida. Já estamos procurando terrenos para a
construção dessas casas e estamos com quatro empresas
interessadas em realizar as obras.
Pergunta 2 – Eu e a minha mulher estamos na faixa de renda de até
três salários mínimos, mas nós não conseguimos nos inscrever nesse
programa. Mandaram-nos até a prefeitura para entrar no programa
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de financiamento e aqui nos informaram que esses projetos não
existem.
Resposta: Foi o que eu estava explicando, ainda estamos
escolhendo as empresas que realizarão as obras e estamos
procurando os terrenos para construção de todas as casas,
levantando os custos de infraestrutra e analisando o que é mais
viável. Outra ação que nós estamos buscando é a inserção de
Amparo na Região metropolitana de Campinas. Porque a intenção
é sempre estar construindo, o Plano de Habitação prevê isso até
2019. Para quem recebe entre três e dez salários mínimos a
prefeitura oferece o financiamento, será instaurada uma central de
atendimento aos moradores auxiliando a liberação do
financiamento.
Pergunta 3 – Mas quem já tem lote dentro da cidade, vai poder
comprar alguma casa construída pela parceria prefeitura/ rede
privada?
Resposta: Desde que não esteja associada ao programa Minha
Casa Minha Vida, qualquer um pode comprar. Agora se você tiver
possibilidade de financiamento, você vai poder financiar o lote.
Pergunta 4 – Mas então assim o valor da terra vai subir muito e vai
ocorrer especulação imobiliária.
Resposta: Por isso será aprovada uma lei de IPTU Progressivo, para
taxar altamente quem especular dessa forma.
Pergunta 5 – Eu estou morando em Amparo somente há dois anos.
Eu não posso participar dessas ações?
Resposta: Esses critérios apresentados são para as casas construídas
pela prefeitura, enquanto outras ações como o financiamento, não
exigem esse tempo de moradia na cidade. Esse critério do tempo
de moradia é com o intuito de não estimular a migração para a
cidade, já que quando se anuncia a construção de casas
populares a tendência é a chegada de diversas pessoas de outras
cidades, vizinhas ou não, e que muitas vezes passam na frente do
morador mais antigo da cidade.
Pergunta 6 – Qual vai ser o método utilizado para regularizar os
loteamentos irregulares ou clandestinos?
Resposta: nós estamos com uma comissão de loteamentos que
estão trabalhando na regularização destes, sendo que a maioria
tem a ações judiciais e está trabalhando em conjunto com a
promotoria pública. Nós estamos aumentando a intensidade de
trabalho para conseguir regularizar. Nós recomendamos também
que antes de comprar um imóvel, vocês procurem a prefeitura,
para saber qual a condição fundiária daquele lote.

Pergunta 7 – Se uma pessoa conseguiu uma casa e quiser passar
para outra família, o que acontece? Isso é possível?
Resposta: Hoje existe um cadastro único no Brasil, e quem é
atendido por esse programa vai constar no cadastro e ela será
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excluída de outros programas que aconteçam no Brasil, por já ter
sido beneficiada.
Pergunta 8 – A Prefeitura vai ajudar com material de construção
também ou só com as casas?
Resposta: A prefeitura pode ajudar no financiamento desses
materiais de construção.
Pergunta 9 – A prefeitura não pode obrigar o loteador, ou tomar as
terras dele, para construir esses loteamentos?
Resposta: O que se pretende é o seguinte: ir a Brasília conseguir
recursos para poder intervir nos loteamentos considerados de
interesse social, como tem feito com o Jaguari por exemplo.
Pergunta 10 – Água é interesse social?
Resposta: Sim, água é interesse social
Pergunta 11 - Mas nós nos tornamos excessivamente carentes pela
falta de água. Agora vocês constroem casas para os que recebem
até três salários mínimos e nós que somos classe média não temos
direito a nada?
Resposta: Interesse social é para a população mais carente.
Acontece a mesma coisa na área de chácaras da cidade, como
nós vamos provar que são áreas de interesse social quando as
chácaras tem equipamentos como piscinas? Nós sabemos da
dificuldade que vocês enfrentam, mas não é possível, porque
quando vierem os técnicos analisarem as áreas para investimento
eles não vão escolher uma área como essas chácaras ou como o
Tambury, eles vão escolher áreas como Nossa Senhora do Amparo
Finalmente a Sra Joana encerra a reunião comentando sobre
o cronograma futuro, as conferências a serem feitas e as próximas
reuniões.
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6° REUNIÃO REGIONAL – AREIA BRANCA/BOA VEREDA/ROSAS
24 DE OUTUBRO DE 2009
Memória de Reunião em Amparo, em 24/10/2009
Local
USF do Bairro do Jaguari
Região de
Areia Branca, Pedrosos, Bairro dos Onças, Jaguari e
Abrangência
Vale Jatobá, Boa Vereda, Pereiras, Barra, Limas,
Sertãozinho do Pântano e Bairro dos Almeidas,
Microbacia dos Córregos do Mosquito: Córrego Fundo,
Cruz Coberta, Varginha, Palhares, Barreiro e Rosas
Prefeitura de
Amparo
Secretário de Desenvolvimento Urbano Sr Eduardo
Marconi
Secret. Municipal Do Departamento de Habitação: Sra Joana; Sr Carlos;
de
Sra Lívia; Sra Raquel; Sra Marilda;
Desenvolvimento
Urbano
Do Governo e Planejamento: Sr Assessor Adriano,

O assessor da Secretaria de Governo e Planejamento inicia a
reunião falando sucintamente sobre a intenção da Prefeitura com
essa seqüência de reuniões públicas e fala rapidamente sobre a
abrangência do Plano de Habitação. Em seguida o Sr Adriano
apresenta a equipe da prefeitura presente e os principais objetivos
da atual gestão na resolução dos problemas e como serão tratados
esses problemas em cada região, pensando na sua identidade e
individualidade. O cronograma é apresentado finalizada a abertura
da reunião.
O Sr Eduardo, secretário do desenvolvimento urbano, da
seqüencia a reunião pública explicando a atual situação de
algumas obras de infraestrutura que estão em andamento na região
seis. Foi contratada uma empresa para executar a Estação de
Tratamento de Esgoto no Jaguari, e a rede de coleta de esgoto. As
obras ainda não foram iniciadas, pois estamos aguardando a
licença ambiental pela CETESB. Outra obra diz respeito à construção
de um muro ao longo da estrada, para conter a água em período
de chuva. A obra foi aprovada e a empresa foi contratada, mas
ainda existem alguns empecilhos de ordem judicial. O Sr secretário
dia também que será construído um novo reservatório de água. Foi
pensado no Plano Diretor em uma série de obras de lazer e que
serão construídas quando forem liberadas as licenças ambientais.
Foi contratada uma empresa para construir doze moradias
que serão destinadas às famílias que hoje ocupam uma área
pública. Essa parte da reunião gerou uma série de perguntas:
Pergunta 1- Informações a respeito dos kits que a prefeitura
entregou para regularização de posse.
Resposta: Os kits servem para quem for entrar com pedido de
usucapião. Podem encaminhar os papéis para a prefeitura ou
aguardar a próxima reunião no bairro.
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Pergunta 2 – E sobre as ratificações? Tem alguns moradores que
vão precisar fazer, como isso pode ser feito?
Resposta: Os papéis estão com a Universidade, e eles estão
fazendo esse trabalho.
Pergunta 3 – Meus vizinhos todos receberam os kits. Por que eu não
recebi?
Resposta: Estamos enviando outra remessa de kits, ainda faltam
entregar 50 kits.
Pergunta 4 – Eu comprei meu terreno há pouco tempo aqui, eu
poderia receber um kit?
Resposta: Tem muita gente nova aqui no bairro, que precisa fazer o
cadastro, completar os dados e entregar os documentos.
Precisamos analisar caso a caso para ter certeza de como
proceder. Porém nós pedimos que vocês não vendam seus imóveis,
é importante que a população permaneça no local, e não venda
os terrenos, pois esse programa de regularização, que possui fundos
federais, só foi aceito devido ao perfil da população de baixa
renda. Se o perfil dessa população mudar, inviabiliza o projeto.
Pergunta 5 – Faz 10 meses que vocês vieram aqui fazer uma
reunião sobre essas obras e a situação ainda era a mesma, onde
ainda esperavam a aprovação da CETESB. Você não acha que esta
esperando muito tempo pra implantar um projeto, protocolar e não
sair nenhum resultado? Nem uma notificação em diário oficial sobre
o posicionamento da CETESB? Foi dada a entrada realmente ou
não?
Resposta: Foi dada a entrada sim. Você gostaria de dar uma
olhada na documentação que mostra todo o tramite que foi feito
com a CETESB e com a Caixa Econômica? Está aqui a sua
disposição.
Pergunta 6 – Eu gostaria sim. Por que toda essa demora nesse
processo?
Resposta: Quem vai dar a ordem de serviço para começar as obras
é a Caixa Econômica Federal a partir dos licenciamentos. Nós já
abrimos licitação. Não se abre licitação sem projeto.
Pergunta 7 – Mas às vezes se eles demoram três meses, seis meses
até um ano você já tem o direito de revogar e começar a obra, né?
Resposta: Eu sei, mas nós vamos esperar a ordem das coisas. Nosso
erro foi trazer essas obras antes de ter o resultado disso pronto.
Resposta de uma pessoa diferente: O que acontece nesse caso é
que cada vez que nós entramos com uma documentação, a
CETESB nos pede uma documentação complementar. Semana que
eu estive aqui foi pedido um laudo do geólogo para fazer o muro
de contenção. Na próxima semana já vem um geólogo fazer esse
trabalho e eu acredito que em trinta a quarenta e cinco dias a
licença já esta nas mãos.
O secretário esclarece também que houve mudanças na
administração da CETESB, que se juntou ao DAEE e ao DPRN,
fazendo juntos a aprovação de licenças.
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Pergunta 8 – Mas, vamos supor aqui no Pedrosa as licenças são
liberadas por etapa para cada área, saindo a licença para a área
ribeirinha vocês poderiam começar por aquela parte.
Resposta: Nós entramos com um pedido a Caixa Econômica
Federal para liberar isso, mas não conseguimos. Eles querem a
documentação toda completa para iniciar as obras.
Pergunta 9 – Vocês mencionaram um projeto de lazer aqui na
região, só que em outra reunião vocês falaram sobre a falta de
verba para concluir outro projeto. Tem alguma coisa a ver? Vai ter
verba pra terminar esse projeto?
Resposta: Essa é uma área que está sendo reservada para uma
área lazer, a obra em si e os projetos diz respeito à Secretaria dos
Esportes e Lazer. Nós estamos destinando a função dessa área,
quem vai decidir o que vai ser, quando vai ser construído é com a
Secretaria de Esportes e Lazer. Nosso papel é assegurar essa área.
Pergunta 10 – Mas estão entrando nessa área. Estão construindo lá
na área do campinho. Estão invadindo aos poucos lá e daqui a uns
dias não tem mais essa área ai.
Resposta: Então vamos ter que desapropriar. Temos que ver o que
fazer, o importante é que a comunidade também ajude a gente a
fiscalizar. Vamos checar isso a partir de segunda-feira.
Pergunta 11 – Mas essa área ta sendo comercializada?
Resposta: Não, a cara construiu um poço lá e já ta falando que a
área é dele. Outro já construiu um cômodo e apropriou o terreno.
Comentário Sr Eduardo: A prefeitura tem que tomar providencia e
vai tomar, mas a comunidade também tem que ajudar a gente.
Em seguida o secretário continua a reunião passando para a
próxima parte explicando melhor o que é o plano e quais as partes
do plano diretor. Foi mencionada a necessidade de se ouvir a
população para a sua formulação e a importância do plano no
âmbito federal, para liberar fundos que pagam, por exemplo, as
obras aqui na região do Jaguari. É seguida por comentários sobre a
necessidade de integração do plano de habitação com outras
políticas públicas. Foram mostradas também estatísticas referentes
ao problema habitacional no Brasil e no estado de São Paulo.
O Sr Eduardo dá seqüência na reunião explicando sobre o que
é déficit habitacional e quais os problemas e situações que
contabilizam para a somatória desse número. São apontados
problemas referentes à construção das moradias e referentes à
inadequação dessas moradias. Logo após são mostrados
estatísticas referente às necessidades habitacionais da cidade de
Amparo, na atualidade e as projeções para o futuro. O Sr Secretário
apresenta também quais são os locais principais sobre o foco de
ação da prefeitura.
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Em continuidade são apresentados os déficits apurados em
vistorias e no plano de habitação na cidade de Amparo. Em
seguida é mostrado o perfil da população daquela região, referente
ao interesse em casa própria ou material para construção, a
situação da família, ou seja, se esta habita em casa alugada,
própria ou cedida, quanto à renda mensal familiar, quanto à
quantidade de famílias que habitam o mesmo domicilio, o valor do
aluguel e a existência de banheiro no domicilio.
Pergunta 12 - Podemos nos juntar e procurar a defensoria pública
para fazer a regularização dos terrenos?
Resposta: Pode sim. Com renda até 3 salários mínimos pode
procurar sem pagar nada. Vocês podem ir à OAB pedir a entrada
do processo e para fazer as vistorias. O advogado é de graça.
Pergunta 13 - Nós queríamos saber se vocês vão realmente cumprir
tudo isso que vocês estão prometendo? Por que todo ano de
eleição tem várias reuniões públicas, e nós nunca sabemos quando
vocês vão realmente cumprir tudo isso que vocês sempre
prometem.
Resposta: nós temos que cumprir determinadas etapas exigidas
pelo governo federal antes de dar inicio as obras. Nós já temos duas
empresas contratados duas empresas para começar as obras,
porém ainda faltam duas licenças para liberar a ordem de serviço.
As obras vão começar quando essas licenças forem liberadas pela
CETESB.
A seguir foram apresentadas as propostas para a resolução do
problema habitacional de Amparo. A primeira proposta
apresentada é a promoção de acesso a terras urbanizadas, com os
objetivos de aumentar a oferta de lotes regularizados e reduzir tanto
o número de lotes irregulares como a especulação imobiliária. O
público-alvo dessa proposta são os moradores de loteamentos
clandestinos ou irregulares de Amparo.
A segunda proposta é a promoção pública de habitação, que
busca a construção de novas moradias, visando atender a
demanda da cidade. Poderão ser contemplados por essa proposta
aquelas famílias que tenham pelo menos cinco anos de residência
em Amparo e que tenham renda de até três salários mínimos.
A terceira proposta é referente ao estimulo de construção de
domicílios em parceira com a rede privada, como por exemplo, a
parceria estabelecida com o programa Minha Casa Minha Vida.
A Prefeitura tem como proposta também intermediar
financiamentos junto a Caixa Econômica Federal para famílias com
renda superior a três salários mínimos.
A quarta proposta apresentada pelo secretário de
desenvolvimento urbano é um arranjo institucional que tem por
objetivos institucionalizar e estruturar a Prefeitura Municipal como
agente promotora de habitação, expandir a participação e o
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controle social da política habitacional de Amparo e, finalmente,
efetivar um sistema de monitoramento, avaliação e controle social
do plano de habitação. A última proposta visa aumentar os recursos
para o Departamento de Habitação, onde a Prefeitura pretende
angariar mais fundos no âmbito nacional e estadual.
Após a apresentação das propostas, foram apresentados os
critérios para contemplação do plano de habitação, que são
famílias com maior número de dependentes, dependentes com
idade acima de 60 anos e famílias com portadores de
necessidades especiais. Outros critérios são: a faixa etária do chefe
de famílias, priorizando o de maior número de dependentes;
mulheres chefe de família, com maior número de dependentes;
não possuir casa própria, viver em casa de aluguel, cedida,
coabitação ou em situação precária; família moradora em área de
risco e/ou improvisados (lixões, encostas, vias públicas, rede de alta
tensão, favelas, áreas alagadiças); famílias para as quais haja
solicitações ou determinações judiciais para atendimento ou que
possuem membros com problemas sociais.
Pergunta 14 - Eu acabei de me mudar pra Região e gostaria de
saber como fazer pra conseguir regularizar a minha?
Resposta: Passa na prefeitura na segunda-feira para saber
exatamente o que pode ser feito.
Finalmente a reunião é encerrada após serem apresentadas
as próximas datas de reunião e conferências na cidade.
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Audiência Pública Etapa 2
Apresentação do Diagnóstico
Realizada em 30 de junho de 2009
A audiência pública realizada em Amparo em 30 de junho de 2009
teve como objetivo apresentar à população local o diagnóstico da
situação habitacional encontrada no município e constante do
Relatório Diagnóstico, entregue a prefeitura.
Estavam presentes nesta reunião:
Prefeitura: Vice Prefeita – Anna Luiza, Secretário Eduardo Marconi
DEMACAMP: Eleusina Freitas, Sylvio Batalha, Sidney Piochi, Paola
Manso, Carolina Lunetta.
A reunião é aberta pelos membros da administração municipal. A
consultoria DEMACAMP, representada pelo Arq. Sidney Piochi
Bernardini apresenta o conteúdo técnico do plano, especificamente
o Diagnóstico da Situação Habitacional do município de Amparo.
(apresentação em anexo)
Após a apresentação do conteúdo do PLHIS foi aberto o debate.
Estavam presentes moradores de diversas regiões da cidade, os
questionamentos foram:
1ª Rodada de Perguntas
- Casa de condomínio em APP também é déficit?
- Há necessidade de licença ambiental para abrir rua que já está no
projeto?
- Sobre o Planalto da Serra:
Tenho lote e preciso de financiamento
Quais irregularidades existem no Planalto da Serra?
Quando a prefeitura vai começar a construção de casas no
Planalto da Serra?
Um morador relatou que possui lote no Planalto da Serra e
mora em um cortiço. Quer saber o que pode esperar do futuro?
- Qual a faixa de renda que o PLHIS inclui?
O Secretário Eduardo responde a primeira rodada de questões
explicando o conteúdo do Código Florestal e da Lei 6766/79. Afirma
também que foi utilizado em Amparo 15 metros para as áreas de
preservação permanente. Explica também que atualmente a lei
estabelece 30 metros como largura mínima.
Eduardo explica que a intenção do governo é tratar o Planalto da
Serra como fizeram no Jaguari. Diz também que a intenção é abrir a
discussão com a população moradora do Planalto da Serra. Informa
que a regularização fundiária permitirá abrir ruas e implantar
infraestrutura onde hoje não há.

d .e .m .a .c .a .m .p

planejamento, projeto e consultoria s/c ltda

278

r. dirce barbieri gianese, 167 vila são joão b.geraldo campinas sp cep 13084-568
Tele-mail
/fax: 19.3289.0357 demacamp@demacamp.com.br

Explica que dentre as metas definidas no PLHIS, deverá haver uma
solução para o Planalto da Serra. A regularização fundiária abrirá a
possibilidade de acesso ao crédito por parte da população.
2ª Rodada de Perguntas
- Qual será o critério que a prefeitura adotará para priorizar as

famílias que serão atendidas pela política de habitação?
- No Planalto da Serra há a necessidade de fiscalizar para
congelar a ocupação.
Eduardo responde que a prefeitura precisará contar com o
apoio da população para fiscalizar a área do Planalto da
Serra, pois o processo da regularização deverá aguardar a
contratação de uma consultoria para assessorar a prefeitura.
A reunião se encerra.
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Audiência Pública Final
Apresentação do Plano Municipal de Habitação
Realizada em 12 de março de 2010
A audiência pública realizada em Amparo aos 12 de março de 2010
teve como objetivo apresentar à população local o conteúdo do Plano
de Habitação do Município.
Estavam presentes nesta audiência:
Prefeitura: Prefeito de Amparo – Paulo Turato Miotta, Secretária de
Planejamento Eliete Godoy, Secretário de Serviços Públicos José
Alexandre Terim, Superintendente do SAAE Antônio Carlos Siqueira
DEMACAMP: Eleusina Freitas, Sidney Piochi.
Total de Participantes: 65 pessoas
A reunião é aberta pelo Sr. Prefeito. A consultoria DEMACAMP,
representada pelo Arq. Sidney Piochi Bernardini apresenta o
conteúdo técnico do Plano Habitacional do município de Amparo.
Após, representando a Prefeitura, as Arquitetas Joana D'Andréa e
Marilda Gutierrez falam sobre as metas contidas no Plano
Habitacional e o Sr. Prefeito fala sobre os compromissos e ações da
Gestão.
Após a apresentação do conteúdo do PLHIS foi aberto o debate.
Estavam presentes moradores de diversas regiões da cidade, os
questionamentos foram:

1ª Rodada de Perguntas
−
Quem já tem casa poderá receber outra?
−
Tem algum programa para quem já tem terreno e quer
construir?
−
Acho que a comunidade deve se organizar para exigir seus
direitos. Onde serão construídas casas populares?
A arquiteta Joana responde que o primeiro critério para contemplação
nos programas habitacionais é não possuir imóvel próprio e não ter
sido beneficiado anteriormente por nenhum outro programa
habitacional.
Quanto aos terrenos públicos que serão destinados à construção de
unidades habitacionais, Joana explica que são poucos os terrenos
sem alta declividade e sem uso definido. Mas informa que esses
poucos estão sendo utilizados com empreendimentos habitacionais. A
arquiteta Marilda informa que a maioria dos terrenos públicos que as
vezes são planos, são advindos de loteamentos e já tem uso definido
(institucional ou lazer), impossibilitando assim sua utilização para a
construção de unidades habitacionais. Marilda explica ainda que a lei
de doação de terreno público ao Fundo de Arrendamento Residencial,
aprovado na semana passada á justamente para viabilizar a
construção de 48 unidades habitacionais na Chácara São João, por
meio do Programa Minha Casa Minha Vida.
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2ª Rodada de Perguntas
−

E os imóveis abandonados no centro?

Marilda explica que o Plano de Reabilitação da área Central
identificou esta situação e que o governo estuda formas de apoio para
a restauração destes imóveis. Marilda informa que o Ministério das
Cidades financia projetos da comunidade organizada que sejam
voltados à regularização e política habitacional.

−
Já tive financiamento e tive que devolver o móvel devido aos
juros abusivos. Poderei ser contemplado novamente?
Marilda diz que quem deverá responder esta pergunta é a Caixa
Econômica, mas que acredita que sim.

−

Vocês têm previsão de data pra inscrição e entrega das casas?

Joana informa que as obras do Vila das Pedras I serão concluídas no
final deste ano e que as obras do Barassa serão iniciadas no segundo
semestre com previsão de duração de 8 meses. As inscrições para
os empreendimentos de demanda é aberta, como o CDHU, Vila das
Pedras II e Vila São João, serão abertas quando da finalização das
obras. Para o CDHU a previsão é de conclusão ainda este ano.

−

Só os moradores de Arcadas poderão fazer inscrição no CDHU?

Joana responde que as inscrições serão abertas a todos os
moradores de Amparo com renda familiar de até 10 salários mínimos
e que a definição será por sorteio.

−
Vocês construirão as 320 unidades habitacionais até 2012? Está
sendo mais lucrativo investir na compra de terrenos no São Dimas
que na bolsa de valores! Se solicitamos um financiamento o imóvel é
avaliado em 120, 130mil reais . Um absurdo!!! O salário das famílias
não está compatível com o valor dos imóveis.
Marilda informa que o PLHIS detectou esta situação e por isso propõe
a utilização de mecanismos, como o aumento de IPTU, para os
imóveis vazios.

3ª Rodada de Perguntas
−

E os terrenos irregulares, vai demorar muito pra regularizar?

Marilda reponde que o loteamento Santa Maria do Amparo, por
exemplo, já tem autorização para venda de lotes e início das obras de
infraestrutura. No caso do Jd. Europa, que tem ação civil pública
bloqueando a venda dos lotes, em breve estará regularizado com
lotes disponíveis no mercado, uma vez que tal ação civil caminha para
sua finalização. Cada loteamento está num estágio de regularização
diferente, por isso não conseguimos estimar datas com precisão.
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−
Quando ficarão prontas as unidades habitacionais que a
Prefeitura vai fazer? Nós aqui presentes poderemos nos inscrever
para aquisição desses imóveis?
Joana explica o Programa Minha Casa Minha Vida para o Vila São
João e Vila das Pedras, promovido pela Prefeitura e destinado à
famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos, que somarão 66
apartamentos.
−

Por que apartamentos e não casas?

Joana justifica a escolha inicial por apartamento, pela pouca
disponibilidade de terrenos, pois desta forma poderá construir mais
unidades habitacionais em espaços menores e contemplar mais
famílias. Informa que a municipalidade ainda procura terrenos para
construção de casas.

A reunião se encerra.
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CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
(X) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal) Informal - reciclagem
(ind/com/agrop) pref/ ind
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 250,00 e
R$ 180,00 no cortiço
No de unid/lote:
Desdobro:
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Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
(X) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - APP

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Córrego - APP ocupada

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______% - parcialmente
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina (X) outro - parte não tem rede.
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Característica do local

FOTO 02- Edifício em ruína, alugado
inadequadamente

( ) coletivo

FOTO 05 - Ausência de infra-estrutura - APP
ao fundo

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim, na Rodovia Estadual SP - 352
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim. Possiu também um centro comunitário.

AMPARO - SP

BIQUINHA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
(X) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:
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Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTO 06 - Ausência de infra-estrutura

FOTO 07 - Comércio ao fundo

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09 e 10 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(X) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

BIQUINHA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
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Déficit:
- coabitação
- habitação coletiva em edifício em ruínas; uma pessoa tomou posse
desta e aluga ilegalmente para famílias;
- grande parte da população coleta lixo reciclado.

Inadequação:
- Inadequação fundiária
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de água
- rede de esgoto

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
FOTO 11 - Coabitações

FOTO 12 - Coabitações e centro
comunitário

FOTO 13 - Proximidade das
residências do córrego em APP

FOTO 15 - Habitações em edifícios
em ruínas

FOTO 16 - Atual condição das
habitações- edifício em ruína

FOTO 17 - Atual condição das
residências

Observações:
Região: Biquinha
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Bairro da Biquinha
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Rodovia Estadual SP - 352
Área Total: m²

FOTO 14 - Proximidade da APP

AMPARO - SP

BIQUINHA
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CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
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FOTO 03 - Lançamento do Esgoto no Rio

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Lotes a R$ 25.000,00
No de unid/lote:
Desdobro: Poucos

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
(X) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto (X) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Declividade do loteamento

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro coletivo
( ) hidrômetro individual
( ) interligação clandestina (X) outro - Poço artesiano
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Vista do loteamento

( ) coletivo

FOTO 05 - Atual situação das vias e
declividade do loteamento

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
No entorno, na rodovia estadual SP-352
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Nenhum, somente um telefone público.

FOTO 02- Vista do loteamento

AMPARO - SP

BOSQUE DOS EUCALIPTOS

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
(X) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:
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Intervenções previstas/realizadas:
Pavimentação das ruas
Estágio de implementação: Obras iniciadas, mas não
concluída em todo o loteamento

FOTO 06 - Parte da obra já
concluída

FOTO 07 - Obras de pavimentação
em andamento

Gabarito predominante das construções (verticalização):
( ) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08 e 09 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: Comércio empreendimentos Irmãos Corsi Ltda
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo administrativo: 2730/93 aprovado em 18/09/95

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: Apenas 1 comércio

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto - Parcialmente
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

BOSQUE DOS EUCALIPTOS

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
( ) plano
(X) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
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Déficit:
- área imprópria para urbanização;
- alta declividade do terreno;
- lotes em área imprópria para habitação;
- finalizar guias, ruas e sargetas.
Habitações:
- precárias;

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Bosque dos Eucaliptos
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Biquinha
Data da vistoria: 24/09/2008
Principais vias de acesso: Rod. Estadual SP- 352
Área Total: 427.293,60 m²

FOTO 10 - Erosão

Inadequação:
Infra-estrutura:
- finalizar pavimentação
- rede de esgoto
- rede de água
Observação: Ruas abertas em mal estado de conservação em
razão de erosão originada por problemas de drenagem
comprometendo a acessibilidade aos lotes.
Será necessário realizar revisão do projeto da rede de águas
pluviais que está causando problemas a vários lotes.
Há ruas que não foram abertas, com matacões, e em razão
da invasão de áreas públicas por construções irregulares, uma
não poderá ser implantada como projetada.
Há divergência entre metragens de áreas públicas.
O abastecimento está comprometido, com falta de água
constante.
Houve desmembramentos realizados adensando o bairro.

FOTO 11 - Declividade das construções

FOTO 12 - Habitações em áreas
impróprias por sua declividade
FOTO 13 - Ausência de infraestrutura

FOTO 14 - APP

AMPARO - SP

BOSQUE DOS EUCALIPTOS
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CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
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FOTO 03 - Residências muito próximas ao
córrego

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Aluguel a R$ 250,00 e
R$ 300,00 em casas com 2 cômodos
No de unid/lote:
Desdobro:

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
(X) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Terreno vazio - APP

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

( ) coletivo

FOTO 05 - Córrego e casas

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Equipamentos urbanos no local e entorno:

Algumas ruas que não possuem posteamento
FOTO 01- Atual condição das vias e casas
FOTO 02 - coabitações num
mesmo lote

AMPARO - SP

CASALINI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTO 06 Ausência de infra-estrutura

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 07, 08 e 09 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(X) acesso viário pontual
(X) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

CASALINI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- coabitação;

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de esgoto
- rede de energia elétrica nas vias

Habitações:
- precárias e aglomeradas;

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Casalini
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro ??
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Dr. Carlos Burgos
Área Total: m²

FOTO 10 - Coabitações

FOTO 14 - Residências aglomeradas

FOTO 11 - Coabitações

FOTO 15 - Condições das residências

FOTO 12 - Ruas sem asfalto e poste

FOTO 13 - Ruas sem asfalto,
residências aglomeradas.

FOTO 16 - Condições das residências

FOTO 17 - Ruas e residências
próximas ao córrego

FOTO 19 - Residências
e ruas sem infra-estrutura
FOTO 18 - Residências aglomeradas

AMPARO - SP

CASALINI

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

FOTO 03 - Lançamento do Esgoto no Rio

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: R$ 300,00 ou R$ 180,00,
R$ 200,00 em casas com 2 cômodos
No de unid/lote: de 3 a 5
Desdobro: Sim.

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
(X)outro: Rio Camanducaia

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
(X) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Detalhe do Rio Camanducaia
- APP

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Coabitações. Proprietário tem 5
casas construídas num mesmo lote. Cobra
aluguel e vive da renda das mesmas.

FOTO 02 - coabitações num
mesmo lote

( ) coletivo

FOTO 05 - Atual situação das vias e águas
pluviais

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Área de lazer com equipamentos

AMPARO - SP

CHÁCARA SÃO JOÃO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
(X) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
(X) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
(X) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:
Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: João Geremias
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo administrativo: 3580/82 aprovação: 26/10/82
Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Programa Morar Melhor 2003
Aterro APP
Guadras poli-esportivas
Estágio de implementação: Finalizados
FOTOS 06 e 07 - APP e intervenção realizada evitando inundações

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09 e 10 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados
Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(X) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória
Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

CHÁCARA SÃO JOÃO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
Sistema Construtivo da maioria das casas:
(X) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Chácara São João
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Bairro do Modelo
Data da vistoria: 24/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Carlos Baroni
Área Total: 161.141,0 m²

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- coabitação;
- famílias com renda inferior a 3 salários mínimos e que pagam
aluguel;
- lotes desmembrados com 5m - 6m de frente;
- 2 a 3 casas por lote (algumas com até 5 casas);
- grande parte da população coleta lixo reciclado e armazena o
mesmo em suas casas.

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de esgoto

Habitações:
- precárias e aglomeradas;
- sem reboco;
- madeira
FOTO 15 - Ruas sem asfalto

FOTO 11 - Situação das casas

FOTO 16 - Ruas sem asfalto

FOTO 12 - Situação das casas- madeira
FOTO 17 - Acesso ao bairro- ponte
de madeira

O projeto original previa a implantação de chácaras e através de
alteração de lei, o zoneamento dessa área foi alterado, permitindo a
divisão em lotes menores. O loteamento está parcialmente ocupado.

FOTO 13 - Coabitações

FOTO 14 - Famílias que vivem da
renda da coleta de recicláveis.

AMPARO - SP

CHÁCARA SÃO JOÃO

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
(X) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 266 famílias
População atual: 890 moradores e 09 famílias (45 moradores)
na ocupação
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
(X) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado:
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
No de unid/lote:
Desdobro: Sim.

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
(X)outro: Rio Jaguari

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Lançamento do esgoto no Rio Jaguari

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Detalhe do lançamento do esgoto no rio

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
(X) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
(X) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTOS 01e 02- APP e residências do loteamento

( ) coletivo

FOTO 05 - Destino final do esgoto

Coleta pública de lixo:
(X) sim - na rodovia
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim - na rodovia
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

JAGUARI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

1,85

1,20

2,82

4 ,10

GARAGEM

0,60

OFICINA

Intervenções previstas/realizadas:
- Março de 2006 - apresentação do convênio e das equipes da prefeitura
e da Universidade São Francisco para levantamento sócio-econômico.
- Inclusões de famílias no Programa Bolsa Família
- Projeto Habitamparo

3,40

0,85

15,05
6,25

3,00

3,15

8,80
1,80

2,15

3,40

0 ,70

6,25

DEPÓSITO

3,53
1,50

2,28

3,23
0,70

4,49

11,37

COZINHA
3,77

0 ,80

DORMITÓRIO

0,70

1 ,32

0,80

BAN

10,52

0,80

0,90

22,63

1 ,20

RUA

2,81
2,34

3 ,83

1 ,20

4,66

DORMITÓRIO

18,58
2,25

2,72
0,80

1,45

2,75
0,80

3,92

3,17

4,10

SALA ESTAR

DORMITÓRIO

3,32

3 ,32

4,57

12,52

Estágio de implementação: Em andamento

RUA
3,77
2,25

1,00
1,50

1 ,20

2,00

HALL

0,80

Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP (X) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

IMPLANTAÇÃO

2,55

3 ,16

ESCALA 1:200

Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta (X) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo: Infra-estrurura
Custo/moradia:
Remoções necessárias: 12 +

FOTO 06 - Progama Habitamparo

PLANTA
ESCALA 1:100

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 07, 08, 09 e 10 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
(X) público (municipal) - onde estão os 12 barracos
(X) particular: Rio Verde Empreendimentos
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
(X) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
(X) existência de emprego no entorno
Comentários: Loteamento próximo a Morumgaba e Ashby
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

JAGUARI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- coabitação;
- 09 famílias em barracos
- lotes desmembrados;
- 2 a 3 casas por lote;

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de esgoto
- iluminação nas vias

Habitações:
- precárias;
- sem reboco;
- madeira

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários: 12 barracos de madeira
Observações:
Região: Jaguari
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto. de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro:
Data da vistoria: 23/09/2008
Principais vias de acesso: Rod. Estadual SP - 360
Área Total: 196.122,25 m²

FOTO 11 - Ocupações em área
pública

FOTO 12 - Ocupações em área
pública

FOTO 13 - Área comercial

FOTO 14 - Área comercial

FOTO 15 - APP

FOTO 16 - APP

FOTO 17 - APP

FOTO 18 - APP, ausência de infraestrutura e lotes de chácara em
construção.

FOTO 19 - Depósito de lixo e entulho
na APP

FOTO 20 - Placa existente no início
do loteamento

FOTO 21 - Caixas d´água. Abastecimento
de água realizado pelo SAE

AMPARO - SP

JAGUARI

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:

( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular (porém aprovado)
( ) Vila ( ) Tombada
Nome

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

Destino final do esgoto

Infra-estrutura urbana:

(X) rede oficial
( ) córrego

Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro

( )individual

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

( ) galeria de água pluvial
( )outro: Rio Camanducaia

( ) coletivo

Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:

Forma de ocupação:

Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
No de unid/lote: de 1 a 5 casas
Desdobro: Sim.

FOTO 03 - Condições das ruas

FOTO 04 - Gabarito das residências

RRede pública de abastecimento de água::
e d e p ú b l ic a d e a b a st e ci m e n t o d e á g u a

___________%
%
((X
X)) sim (( )) não _
(( )) hidrômetro coletivo
((X
X)) hidrômetro individual
(( )) interligação clandestina (( )) outro
__
__
__
__
__
_metros
SSe não:: distância da rede oficial _
si m

nã o

hidr ô m etr o individual

hidr ô m etr o c o letiv o

interligaçã o cland estina

o utr o

e nã o

distância da re d e o ficial

m etr o s

RRede pública de fornecimento de energia elétrica::
e d e p ú b l i c a d e f o r n e c i m e n t o d e e n e r g i a e l é tr i c a

___________%
%
((X
X)) sim (( )) não _
((X
X)) com medidor individual
(( )) com medidor coletivo
(( )) com interligação clandestina (( )) O
Outro
si m

nã o

c o m m e did o r individual
c o m m e did o r c o letiv o

c o m interligaçã o cland estina

utr o

SSe não:: distância da rede oficial ____________metros
e nã o

distância da re d e o ficial

m etr o s

RRde pública de IIluminação nas vias::
d e p ú b l ic a d e

l u m i n a ç ã o n a s vi a s

((X
X)) sim
(( )) não ____________%
%
((X
X)) rede oficial com posteamento regular
(( )) rede não oficial com posteamento intermitente
(( )) iluminação pelas moradias
(( )) outro
si m

nã o

re d e o ficial c o m p o steam ent o regular

re d e nã o o ficial c o m p o steam ent o intermitente
iluminaçã o p elas m o radias
o utr o

FOTOS 01 e 02- Coabitações. Habitações de 4 andares adaptadas à alta
declividade do terreno, e barracos.

FOTO 05 - Situação das vias

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%

Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?

Drenagem de águas pluviais:

(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro

Transporte público:
Sim

Equipamentos urbanos no local e entorno:
Escola e Unidade Básica de Saúde

AMPARO - SP

JARDIM DAS AVES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:

ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTOS 06 e 07- Terrenos com declividade acentuada e descaso com a
vegetação

Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes

Risco:

(X) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

Situação fundiária:

Domínio do terreno
( ) público (municipal)
( ) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Densidade da ocupação:

( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Gabarito predominante das construções (verticalização):
( ) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
(X) 4 ou mais

Comentários: abaixo do nível
da rua - alta declividade.

FOTO 08- Residências térreas

Ocupação predominante do lote:

( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Acessibilidade – sistema viário:

(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
(X) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

FOTO 09- Residências 2 pavimentos FOTO 10- Residências 4 pavimentos

Motivo da escolha da área:

( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários

Pavimentação das vias:

Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

JARDIM DAS AVES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
(X) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

Sistema Construtivo da maioria das casas:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

Déficit:

- coabitação;
- habitações com 4 andares devido à declividade do terreno;
- 4 casas por lote;
- lotes de chácaras desmembrados;
- muitas famílias utilizam suas casas como depósito de reciclável.

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Inadequação:

Habitações:
- precárias;
- sem reboco;

( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:

FOTO 15 - Cabitações. Residências
abaixo do nível da rua devido a alta
declividade do terreno.

FOTO 16 - Acesso as casas
nos andares inferiores ao nível
da rua.

Observações:

Região: Jardim das Aves
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do
Dpto. de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro:
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Joaquim Moreira
Área Total: 194.089,63 m²

FOTO 11 - Condição das casas

FOTO 12 - Depósito de lixo nas casas

FOTO 14 - Residências abaixo do nível
da rua devido a alta declividade do terreno.

FOTO 13 - Depósito de recicláveis
nas casas.
FOTO 14 - Gabarito das casas
e lixo reciclável.

AMPARO - SP

JARDIM DAS AVES

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade: Baixa
Renda média da população: Até 3 salários mínimo
Data da ocupação:
Local de Origem População: Amparo
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Maioria
Cedido :
Alugado:
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Lotes a R$ 13.000,00
No de unid/lote: 1 casa
Desdobro: Não

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto (X) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Infra-estrutura existente no
loteamento

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro coletivo
(X) hidrômetro individual
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro
Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTO 04 - Área do loteamento próxima à
APP

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim, somente 3 vezes ao dia - com intervalos longos.
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Nenhum, somente no bairro vizinho.

FOTOS 01 e 02- Vista do loteamento

AMPARO - SP

JARDIM EUROPA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:
Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: AM Empreendimentos Imobiliários Ltda e Camilotti
Empreendimentos Imobiliários Ltda
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo administrativo: 1368/96
Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Programa “Morar Melhor”
Estágio de implementação: Finalizado

FOTO 05 - Obra de pavimentação
já concluída

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 06 e 07 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:
Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória
Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

JARDIM EUROPA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- população coleta lixo reciclável, usando suas casas como depósito.
- existe uma estação de tratamento de esgoto construída, mas está
inativa.
- com o programa “Morar Melhor”, as famílias tiveram condição de
adquirir lotes, mas não de construir suas casas.

Inadequação:
Infra-estrutura:
- rede de esgoto

Habitações:
- precárias;

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Jardim Europa
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria), Raquel
(Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro:
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Dr. Roberto Amparo Pastana
Câmara e Rua Joaquim Pereira de Oliveira
Área Total: 154.424,38 m²

FOTO 08 - Lotes vazios

FOTOS 09 e 10 - Uso da garagem para depósito de reciláveis

AMPARO - SP

JARDIM EUROPA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular (Aprovado em 1963, implantação em
desacordo com o projeto )
( ) Vila
( ) Tombada
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: + ou - 280 famílias
População atual:
Densidade: Média
Renda média da população: R$ 300,00
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal) Informal
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
(X) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Maioria
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
- preço do barraco R$ 1.500,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

FOTO 03 - APP

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Esgoto a céu aberto

Rede pública de abastecimento de água:
( ) sim (X) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina (X) outro
- O SAE abastece as caixas d´água 2 vezes por semana.
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim (X) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Habitações do loteamento

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
(X)outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
(X) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 02 - Habitações do
loteamento

( ) coletivo

FOTO 05 - Solução encontrada para o
escoamento de águas pluviais

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
- O SAE busca nos pontos de coleta, na rua 3.
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
(X) outro - Não tem.
Transporte público:
Não tem, apenas um ônibus escolar da creche, mas é particular.
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Não.

AMPARO - SP

PLANALTO DA SERRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP (X) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego (X) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada (X) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
(X) Deslizamento - Nível: Pouco
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTO 06- Rua inexistente, aprovada
no loteamento

FOTO 07- Área pública - APP

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09, 10 e11 - Tipologia e gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
(X) público (municipal)
(X) particular: José Carlos de Camargo Campos
Origem:
Tempo de ocupação: 1963 - até 20 anos
Viabilidade legal:
Processo administrativo: 3850/69

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: Algumas vias não existem.

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: Somente bares

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários: a área foi ocupada.
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
(X) Outro: cascalho
Comentários

AMPARO - SP

PLANALTO DA SERRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
(X) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- coabitação;
- famílias com renda inferior a 1 salário mínimo;
- 90% da ocupação é em área particular;
- alta declividade, imprópria para habitação;
- 10 famílias iniciaram as ocupações e foram agregando familiares e
amigos para a área;
- um proprietário de uma chácara no início do loteamento fornece
a energia para a população local;
- ruas aprovadas no loteamento não existem.

Sistema Construtivo da maioria das casas:
(X) madeira
(X) alvenaria
(X) Outro
Comentários: Existem casas de taipa de mão e ripas de madeira.
Observações:
Região: Planalto da Serra
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria), Raquel
(Assistente Social da PMA), Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA) e XXXX (Fiscal)
Bairro: Bairro da Biquinha
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total: 379.492,19m²

FOTO 12 - Residências construídas em
alta declividade

FOTO 13 - Vista do loteamento

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação;
- rede de esgoto;
- rede de água;
- energia elétrica.
Habitações:
- precárias e aglomeradas;
- alvenaria sem reboco;
- madeira, taipa.

FOTO 18 - Ausência de infra-estrutura

FOTO 19 - Esgoto a céu aberto

FOTO 14 - Atual condição das
residências

FOTO 15 - Atual condição das
residências

FOTO 20 - Residências em estado
crítico

FOTO 21 - Habitações estão
construídas em lugares de risco
FOTO 16 - Área destinada a futuras
ocupações de migrantes do AL

FOTOS 17 - Ponto de coleta de lixo realizada pelo SAE

FOTO 22 - Ponto de abastecimento
de água - realizado pelo SAE

AMPARO - SP

PLANALTO DA SERRA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade: Alta
Renda média da população: Acima de 3 salários mínimo
Data da ocupação:
Local de Origem População: Maioria de Amparo
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Sim
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Aluguel a R$ 400,00
No de unid/lote: 1
Desdobro: Sim

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Infra-estrutura do loteamento

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - APP e residências.

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Vista da região próxima a APP.
FOTO 02 - Vista do loteamento

( ) coletivo

FOTO 05 - Trecho onde a pavimentação
não está concluído

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Escola e Posto de Saúde

AMPARO - SP

SILVESTRE I

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada (X) desocupada
Comentários:
Somente alguns lotes estão em APP.
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
(X) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Implantação do CDHU
Construção da Escola
Retificação do Rio Camanducaia
Estágio de implementação: Finalizados
FOTO 06 - Escola e CDHU.
Já implantados.

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 07, 08 e 09 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
(X) Outro: Somente um trecho não possui pavimentação.
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários:

AMPARO - SP

SILVESTRE I

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação

FOTO 10 - Terrenos vazios
e APP ao fundo.

Observações:
Região: Silvestre I
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Raquel
(Assistente Social da PMA)
Bairro:
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Augusto Barassa
Área Total: 149.374,32 m²

AMPARO - SP

SILVESTRE I

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade: Alta
Renda média da população: até 3 salários mínimo
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Sim
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Aluguel a R$ 350,00 e lotes
a R$ 15.000,00
No de unid/lote: 1
Desdobro: Sim

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
(X)outro: Rio Camanducaia

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
FOTO 03 - Trecho sem
pavimentação - APP

FOTO 04 - Infra- estrutura
existente. Rio Camanducaia ao fundo

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Vista do loteamento - APP
FOTO 02 - Acesso através de
vielas.

( ) coletivo

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Escola e Posto de saúde no entorno

AMPARO - SP

SILVESTRE II

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Problemas de enchentes já foram solucionados

Estágio de implementação: Finalizados
FOTO 05 - APP - Problemas
de enchentes já solucionados

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 06 e 07 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
(X) vielas 3 metros de largura predominante
( ) escadaria
metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
(X) Outro: somente um trecho às margens do Rio Camanducaia
não possui asfalto.
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro

AMPARO - SP

SILVESTRE II

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Silvestre II
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Raquel (Assistente
Social da PMA).
Bairro:
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Augusto Barassa
Área Total: 118.790,94 m²

FOTO 08 - Posto de Saúde

FOTO 10 - Acesso entre as casas - vielas

FOTO 09 - Escola

FOTO 11 - Trecho sem pavimentação e Rio
Camanducaia ao fundo

AMPARO - SP

SILVESTRE II

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade: Alta
Renda média da população: 2 a 3 salários mínimos
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Sim
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Aluguel R$ 380,00
No de unid/lote: 1
Desdobro: Não

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
FOTO 03 - Ruas sem
pavimentação e vias
de pedestres

FOTO 04 - Ruas sem
pavimentação e iluminação.
Ao fundo, a mata pertencente
ao exército.

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro coletivo
(X) hidrômetro individual
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros

FOTO 01- Vista do loteamento

FOTO 02- Vista do loteamento

( ) coletivo

Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro
- existe somente 1 rua sem iluminação (Rua Natal Urbano)

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
(X) outro - exceto nas ruas ainda não pavimentadas
Transporte público:
Não, somente no Silvestre II
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Nenhum, somente a cooperativa de reciclagem.

AMPARO - SP

SILVESTRE IV

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
- Mata ciliar na área
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
- Programa HABPOP - não foi aprovado;
- Pavimentação das ruas: somente uma parte do loteamento
possui asfalto e infra estrutura de drenagem pluvial.
Estágio de Implementação: Inacabado
FOTO 05 - Parte onde a obra já
está concluída

FOTO 06 - Trecho sem vias
pavimentadas

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
(X) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários: Em lugares onde a topografia do terreno é mais
acentuada, as construções são com a garagem no térreo e os
cômodos nos demais pavimento.
Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: Roberto do Canto e Castro
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo administrativo: 0141/96 aprovado em 07/03/96

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

FOTOS 07 e 08 - Gabarito das construções

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto - Parcialmente
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

SILVESTRE IV

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
(X) morro - desnível __________ metros
(X) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- moradores têm acesso ao lote, mas não constrói por
falta de verba;
- alta declividade

Inadequação:
Infra-estrutura:
- finalizar pavimentação
- finalizar iluminação das vias

Habitações:
- precárias;

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
FOTO 09 - Terrenos vazios

Observações:
Região: Silvestre IV
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e
Raquel (Assistente Social da PMA).
Bairro:
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Augusto Barassa
Área Total: 223.779,02 m²

FOTO 10 - Residência em construção:
garagem no térreo e cômodos em cima.

FOTO 11 - Ausência de infraestrutura

AMPARO - SP

SILVESTRE IV

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
(X) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado:
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTO 02 - Vista do loteamento:
trecho das obras de pavimentação
acabadas, ao fundo, ruas de terra.

FOTO 03 - Residências
e córrego - APP

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
(X) outro: a galeria não foi implantada
Transporte público:
Não
Equipamentos urbanos no local e entorno:

FOTO 01Vista do loteamento

AMPARO - SP

VALE VERDE

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada (X) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Pavimentação das ruas

Estágio de implementação: Inacabada
FOTO 04 - trecho onde a obra
de pavimentação parou

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
(X) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários:

FOTO 05 - gabarito
das edificações

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto (parcialmente)
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto (parcialmente)
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VALE VERDE

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
(X) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
Habitações:
- precárias;
- sem reboco;

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação: pavimento em más condições erodido em razão
da ineficiência do sistema de drenagem.
Observação: segundo relatório da prefeitura 79 domicílios tem o
seu abastecimento de água utilizando poço/ cacimba.
Quanto ao esgotamento sanitário 72 possuem fossa.

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Vale Verde
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro:
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Rod. João Beira
Área Total: 156.489,40m²

AMPARO - SP

VALE VERDE

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
(X) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual: 6 famílias
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação: + 30 anos
Local de Origem População:
Local de Trabalho: Beneficiência
Característica do emprego:
(formal/informal) 4 empregados com carteira
(ind/com/agrop) 2 desempregados
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado : Não
Cedido : Sim, cedido pela Ind. Sabini
Alugado: Não
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
(X)outro: Rio Camanducaia

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
(X) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Ausência de infra-estrutura

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Depósito de lixos na APP

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
( ) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
(X) outro: as ruas do entorno possuem. Não existe vias entre as
habitações.

FOTO 01- Acesso de entrada às ocupações
FOTO 02 - característica das
residências

( ) coletivo

FOTO 05 - Ponto de coleta de recicláveis. Ao
fundo, o Rio Camanducaia.

Coleta pública de lixo:
( ) sim
(X) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim, na avenida.
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Não

AMPARO - SP

SABINI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Os riscos de deslizamento e inundação já
foram solucionados.
Estágio de implementação:
FOTO 06 - Rio Camanducaia
e barracos. Hoje não há mais riscos.

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 07, 08 e 09 - Gabarito das unidades

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: não existe, pois a ocupação não possui ruas

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

SABINI

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
(X) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- 6 unidades habitacionais;
- coabitação;
- ponto de coleta de recicláveis;
- alta vulnerabilidade.
Habitações:
- precárias e aglomeradas;
- madeira.

Inadequação:
- fundiária (cedido);
- proprietário do terreno.
Infra-estrutura:
- pavimentação;
- rede de esgoto.

Sistema Construtivo da maioria das casas:
(X) madeira - 5 casas
(X) alvenaria - 1 casa
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Sabini
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Dr. Carlos Burgos
Área Total: 1.519,17 m²

FOTO 10 - Edifício em ruínas, utilizado
por famílias.

FOTO 11 - Situação das casas

FOTO 14 - “Quintal” - APP

FOTO 12 - Barracos em péssimas
condições

FOTO 13 - Construções abandonadas

FOTO 17 - Acesso ao bairro- ponte
de madeira

AMPARO - SP

SABINI

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
( )outro

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
(X) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTO 03 - Ausência de
infra-estrutura.

Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 13
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:

FOTO 04 - Medidores
das residências e APP
ao fundo

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: Aluguel a R$ 200,00
No de unid/lote:
Desdobro: ocupação em propriedade

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Habitações do loteamento
FOTO 02 - Detalhe das caixas de
energia. Habitações aglomeradas.

Coleta pública de lixo:
(X) sim - na rodovia.
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim, na rodovia.
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

CHÁCARA DO CARMELO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTO 05 - Atual situação dos
moradores. Lixo

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTO 06 - gabarito
das edificações

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: Não existem vias que passam entre as residências

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

CHÁCARA DO CARMELO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
(X) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:
- Fundiária
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de esgoto

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Chácara do Carmelo
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria),
Raquel (Assistente Social da PMA) e Júlio (Coordenador do Dpto.
de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Bairro da Biquinha
Data da vistoria: 30/09/2008
Principais vias de acesso: Rodovia Estadual SP - 352
Área Total: 1.857,83 m²

AMPARO - SP

CHÁCARA DO CARMELO

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular (DESMEMBRAMENTO)
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 12
População atual: aprox. 60 pessoas
Densidade: baixa
Renda média da população: 1,5 salário mínimo
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho: CORSI
Característica do emprego:
(formal/informal): formal
(ind/com/agrop): comércio
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 200,00
No de unid/lote: 1
Desdobro: não

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTO 03 - Situação
das vias e APP ao fundo

FOTO 02 - APP

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01 - Casas cedidas por empregador

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro

Coleta pública de lixo:
(X) sim - 3 vezes por semana
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não, mas passa nas ruas do bairro ao lado
Equipamentos urbanos no local e entorno:
No entorno: Escola Estadual, Unidade de Saúde da Família e
Centro Esportivo

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS I

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada (X) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:
FOTOS 04 - atual
condição das casas

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:

FOTOS 05 e 06 Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários: Lotes foram desdobrados

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(X) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
(X) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS I

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- famílias têm mais de 30% da renda comprometida com aluguel

Inadequação:
- fundiária: domicílios cedidos por epregador;
Infra-estrutura:
- pavimentação

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Vila das Pedras I
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Raquel (Assistente
Social da PMA)
Bairro: Jardim Figueira
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Rio Danúbio
Área Total: 2.659,05 m²

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS I

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
(X) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 18
População atual: 61 pessoas
Densidade: 3 a 5 hab/domicílio
Renda média da população: até 3 salários mínimo
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal): maioria aposentado e bico na construção civil
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
(X) sim
( ) não
Complementação da renda: Bolsa família, renda cidadã e ação jovem
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado:
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa:
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTO 03 - Proximidade
com a APP.

FOTO 04 - Depósito de lixo
e entulho mas proximidades
dos barracos

Rede pública de abastecimento de água:
( ) sim (X) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
( ) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rde pública de Iluminação nas vias:
( ) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTOS 01e 02 - Características das habitações
do local.

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
(X) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
(X) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
(X) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Coleta pública de lixo:
( ) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
(X) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não
Equipamentos urbanos no local e entorno:
No entorno: Escola Estadual, Unidade de Saúde da Família e
Centro Esportivo

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS II

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
(X) encosta ( ) planície aluvial
(X) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Parcialmente ocupada por lotes
Risco:
(X) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias: Remoção total
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias: 18

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Projeto habitacional
Recursos OGU/ FINHIS
Estágio de implementação: Projeto aprovado
FOTOS 05 - Residências
com alto risco de desabamento

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 06, 07 e 08 - Gabarito das construções

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação: aprox. 16 anos
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
(X) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: Ponte de madeira provisória

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
(X) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS II

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
(X) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
Sistema Construtivo da maioria das casas:
(X) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
- famílias com renda inferior a 3 salários mínimos e que pagam
aluguel;
- grande parte da população coleta lixo reciclado e armazena o
mesmo em suas casas;
- Necessidade de inclusão da unidade produtiva junto ao projeto
habitacional

Inadequação:
Infra-estrutura:
- pavimentação
- rede de esgoto
- energia elétrica
- riscos

Habitações:
- precárias e aglomeradas;
- sem reboco;
- madeira
FOTO 17 - Escadarias de acesso
aos barracos

Observações:
Região: Vila das Pedras II
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Raquel (Assistente
Social da PMA)
FOTO 09 - Acesso aos barracos.
Bairro: Jardim Figueira
Data da vistoria: 25/09/2008
Principais vias de acesso: Av. Rio Danúbio
Área Total: 3.839,83 m²

FOTO 10 - Situação do terreno.
Ausência de infra-estrutura.

FOTO 11 - Condições precárias
de habitação.

FOTO 18 - Casas em local com
alto risco de deslizamento

FOTO 12 - Situação dos barracos.

FOTO 13 - Residência - APP.

FOTO 14 - Depósito de recicláveis
próximos às casas

FOTO 15 - Depósito de recicláveis.

FOTO 16 - Depósito de recicláveis.

FOTO 19 - Acesso às residências
através de escadarias.

AMPARO - SP

VILA DAS PEDRAS II

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( x ) Tombada
pelo CONDEPHAAT
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 23 casas
População atual: 6 famílias
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho: Santa Casa Anna Cintra
Característica do emprego: no hospital
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 284,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Características das unidades

Banheiro
(X)individual

FOTO 04 - Quintal

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Interior da residência - sala
FOTO 02 - Corredor

( ) coletivo

FOTO 05 - Fundos

Coleta pública de lixo:
( ) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim

AMPARO - SP

VILA: RUA ANA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários: com subsolo
FOTO 06 - Fundos

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: SANTA CASA ANNA CINTRA
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

FOTO 07 - Rua Ana Cintra

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
(X) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA ANA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:

Inadequação:

FOTOS 08 e 09 - Atual condição das residências

Observações:
Região: Rua Ana Cintra, 333 a 437
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina, Manuela (Consultoria), Sílvio
( Sociólogo), Júlio e Joana (Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 06/11/2008
Principais vias de acesso: Rua Ana Cintra
Área Total:

Estoque de imóveis vazios: 19 UH
Área prioritária para HIS
Ótima localização
Tombada pelo CONDEPHAAT
Necessita de Recursos para reforma
das 13 casas vazias e em péssimo
estado de conservação

AMPARO - SP

VILA: RUA ANA CINTRA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população: R$ 1.800,00 (casal)
Data da ocupação: 52 anos
Local de Origem População:
Local de Trabalho: centro
Característica do emprego: aposentados
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim, só paga IPTU
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 100,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- dentro da residência
FOTO 02 - Vista da rua

FOTO 03 Vista dos fundos

Rede pública de abastecimento de água:
( ) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
( ) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
(X) outro: somente 1 poste

FOTO 01 - Características
das habitações

Coleta pública de lixo:
(X) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Não, somente no entorno.

AMPARO - SP

VILA: BECO DO TRIUNFO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
(X) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível: somente 1 vez há 15 anos atrás
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Uma casa passou foi reformada, tornando-se 2. Uma destas, ainda vazias, gerou o corte de luz e água do morador
vizinho deviso à ausência de morador.
Estágio de implementação: Finalizados

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 04 - Características
das unidades

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: ruas estreitas

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários: pouco

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: BECO DO TRIUNFO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _________ metros
( ) declive - desnível _________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
Inadequação:
- um morador tem uso capião de uma das casas e mora com a família.
- 2 casas estão vazias
- um barraco de madeira

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários: Somente um barraco
Observações:
Região: Beco do Triunfo
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria), Sílvio
(Sociólogo), Júlio (Coordenador do Dpto.de Planejamento e
Habitação da PMA) e Joana (Arquiteta da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 06/11/2008
Principais vias de acesso: Rua Hilidário Zanesco
Área Total:

FOTO 05 - Barraco existente aos fundos de uma das
residências, próximo ao rio.

AMPARO - SP

VILA: BECO DO TRIUNFO

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 4
População atual:
Densidade: 4
Renda média da população: R$ 1.300,00
Data da ocupação: 2 anos
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego: aposentada
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 300,00 - 400,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo
FOTO 03 - Infra- estrutura

FOTO 02 - Infra- estrutura

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01Característica
do local

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

VILA: RUA MANOEL HEITOR

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 04 e 05 Tipologia das residências

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
( ) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: CHACRINHA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:
- fundiária

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Chacrinha
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina eManuela (Consultoria), Sílvio
(Sociólogo) e Júlio (Coordenador do Dpto.de Planejamento e
Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 06/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

FOTO 06 - Característica da residência

AMPARO - SP

VILA: CHACRINHA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
(X) Cortiço
( ) área central (X) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Porta da residência 1

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado:
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: não pagam
No de unid/lote:
Desdobro:

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:
Banheiro
(X)individual
(X) coletivo
somente 1 dos familiares possui banheiro individual

FOTO 04 - Interior do núcleo

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim (tem 2) ( ) não ______%
( ) hidrômetro coletivo
(X) hidrômetro individual
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
(X) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim

FOTO 01- Entrada da residência.
FOTO 02 - Interior do quintal.
Coabitação.

AMPARO - SP

CORTIÇO: RUA COMENDADOR GUIMARÃES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 05 e 06 - Interior do núcleo

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
(X) público (municipal)
( ) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: mão única

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários: pouco

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: muitos no centro

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários: herança dos avós (Monte Alegre)
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

CORTIÇO: RUA COMENDADOR GUIMARÃES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Cortiço Rua Comendador Guimarães
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:
FOTO 07- depósito de lixo
reciclável junto às casas.

AMPARO - SP

CORTIÇO: RUA COMENDADOR GUIMARÃES

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
(X) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
( ) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 13
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação: 7 anos
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego: Reciclagem / Lavoura
(formal/informal) informal
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 200,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
( ) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro

Rede pública de Iluminação nas vias:
( ) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 02 - Condição da residência.

Banheiro
(X)individual

( ) coletivo

FOTOS 03, 04 e 05 - Infra estrutura do local.

Se não: distância da rede oficial ______metros

FOTO 01- Vista da residência. Comércio no
térreo.

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Coleta pública de lixo:
( ) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
( ) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

CORTIÇO: PRAÇA DA BANDEIRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
(X) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 06, 07 e 08 - Tipologia das residências

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: Laura R. R. Ferrari
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

CORTIÇO: PRAÇA DA BANDEIRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:
3 famílias vivem de reciclagem

Inadequação:

Estoque de UH: 2 casas

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Cortiço Praça das Bandeiras
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina e Manuela (Consultoria), Sílvio
(Sociólogo) e Júlio (Coordenador do Dpto.de Planejamento e
Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 06/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total: 2.200 m²
Valor Estimado: R$ 550.000,00

FOTO 09- Condições da estrutura
da casa. Térreo.

FOTO 10- Condições da casa.
Superior.

FOTO 11 - Acesso às residências
dos fundos

FOTO 11 - Residências dos fundos do lote.

AMPARO - SP

CORTIÇO: PRAÇA DA BANDEIRA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população: R$ 1.800,00 (casal)
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho: centro
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 230,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- dentro da residência
FOTO 02 - Vista da rua

FOTO 03 Vista da rua

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01 - Características
das habitações

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Coleta pública de lixo:
( ) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não (somente Jd. Pinheirinho)
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim

AMPARO - SP

VILA: RUA DELFINA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 04, 05 e 06 - Características das unidades

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: ruas estreitas

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários: pouco

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: bar

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
(X) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA DELFINA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
(X) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Delfina Cintra
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

FOTO 11 FOTO 07 - Residências Rua Delfina Cintra

FOTO 12 -

FOTOS 08, 09, 10, 11e 12 - Atual condição do interior da residência - casa n° 2

AMPARO - SP

VILA: RUA DELFINA CINTRA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
listada pelo CONDEPHAAT
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 26
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População: 4 adultos/ renda R$ 3.000,00
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 250,00
No de unid/lote:
Desdobro:
Casas com fiador

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 - Viela de acesso à vila

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- fora da residência

FOTO 04 - Interior da residência - Sala

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Vista das residências

FOTO 02 - Tipologia 1

FOTO 05 - Interior da residência - Cozinha

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Sim
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim

AMPARO - SP

VILA: RUA DONA RITINHA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 06 e 07 - Tipologia 2 e 1

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular: Associação das Damas de Caridade
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
(X) Outro:
Comentários: ruas estreitas

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: poucos

FOTOS 08 - Quintal

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
(X) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
(X) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA DONA RITINHA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Dona Ritinha
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

Área prioritária para HIS
Ótima localização
Listada pelo CONDEPHAAT

AMPARO - SP

VILA: RUA DONA RITINHA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios:
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego: passadeira
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

FOTO 03 - Infra-estrutura local

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 250,00 - 350,00
(as reformadas)
No de unid/lote:
Desdobro:

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- dentro da residência

FOTO 04 - Residência original utilizada como
depósito de materiais de construção

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- Residência original

FOTO 02 - Residência reformada

FOTO 05 - Residência original e fachada reformada

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não (somente escolar)
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Sim

AMPARO - SP

VILA: RUA FLORIANO PEIXOTO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:
Reforma das casas aumentando um cômodo e com isso o valor do
aluguel
Estágio de implementação:
1 casa finalizada
1 em andamento

FOTOS 06 e 07 Residência em reforma
FOTO 08 Residência original

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:

FOTOS 09 e 10 Tipologias

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
(X) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários: pouco

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: bar

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA FLORIANO PEIXOTO

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
(X) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
(X) madeira
( ) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Floriano Peixoto
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

FOTO 11 - Única casa a venda

FOTO 14 - Depósito de materiais de
contrução

FOTO 12 - Condição da
residência

FOTO 13 - Casa em reforma

FOTO 15 - Janela original.

FOTO 16 - Casa em reforma

AMPARO - SP

VILA: RUA FLORIANO PEIXOTO

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 8
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho: centro
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 200,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- dentro da residência
FOTO 02 Infra- estrutura local

FOTO 03 Residências

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
(X) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01 - Características
das habitações

Coleta pública de lixo:
( ) sim
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não (somente Jd. Pinheirinho)
Equipamentos urbanos no local e entorno:
Não

AMPARO - SP

VILA: RUA JACINTA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 04 e 05 Tipologia das residências

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
(X) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular - Vicentinos
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários: ruas estreitas

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários: pouco

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(X) não
Comentários: bar

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA JACINTA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

Déficit:
2 casas estão vazias nesta rua. Ver detalhe abaixo.

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:

Largo Santa Cruz
Rua Quintino Bocaiúva

Rua Valeriana Cintra

Observações:
Região: Rua Jacinta Cintra
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

Inadequação:

Rua Jacinta Cintra

Rua Delfina Cintra

Rua Jundiaí

AMPARO - SP

VILA: RUA JACINTA CINTRA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 6
População atual:
Densidade:
Renda média da população: R$ 1.800,00
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego: passadeira
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( ) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 350,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- 1 dentro e 1 fora da residência

FOTO 02 - Infra-estrutura
das vias

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01Características do local

FOTO 03 - Detalhe do
banheiro externo

Coleta pública de lixo:
( ) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

VILA: RUA JUNDIAÍ

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível:
( ) Inundação - Nível:
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 04, 05 e 06 - Tipologia das casas

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
(X) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: bar

Motivo da escolha da área:
(X) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA JUNDIAÍ

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Jundiaí
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

FOTO 07 - Fachada das casas

FOTO 08 - Sala
FOTO 11 - Corredor

FOTO 09 - Sala e quartos

FOTO 12 - Quintal e quarto
externo

FOTO 10 - Cozinha

AMPARO - SP

VILA: RUA JUNDIAÍ

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
fundos de um imóvel listado (L1)
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 12
População atual: 1 morador
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
( x ) não
Complementação da renda:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

FOTO 03 - interior da vila

Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido :
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 160,00
(atualmente o morador não efetua pagamento)
No de unid/lote:
Desdobro:

Destino final do esgoto
( ) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
( ) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

Banheiro
( X )individual

FOTO 04 -

Rede pública de abastecimento de água:
( ) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
( ) sim ( ) não ______%
( ) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
( ) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01- interior da vila

FOTO 02 - viela de acesso

( X ) coletivo em 4 casas

FOTO 05 -

Coleta pública de lixo:
( ) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias (com problema)
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

VILA: PÁDUA SALES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
córrego canalizado
Risco:
( ) Deslizamento
(X) Inundação
( ) Solapamento
( ) Erosão
( ) Construção
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09 e 10 -

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( x ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
(X) particular JOÃO A. TAFER E OUTROS
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(x ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( x ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
(x ) não
Comentários:

Motivo da escolha da área:
(x ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( x ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( x ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(x) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: PÁDUA SALES

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
( x ) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível _pouco ____ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
sobre linha de drenagem

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
( x ) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Praça Pádua Sales, 09
Responsáveis pela Vistoria: Eleusina, Manuela (Consultoria); Joana e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 06/11/2008
Principais vias de acesso: R. Bernardino de Campos
Área Total:

Estoque de imóveis vazios: 11 UH
Área prioritária para HIS
Ótima localização
Fundos de imóvel listado (L1) pelo
CONDEPHAAT
Necessita de Recursos para reforma
e em péssimo estado de
conservação.
Necessário a individualização da
unidade sanitária.

AMPARO - SP

VILA: PÁDUA SALES

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Nome
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 8
População atual:
Densidade:
Renda média da população:1 mínimo / maioria aposentado
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego:
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 200,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
(X) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 -

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
- fora da residência

FOTO 04 -

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01-

FOTO 02 -

FOTO 05 -

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Somente Jd. Pinheirinho - nas ruas de baixo não
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

VILA: RUA QUINTINO BOCAIÚVA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento
( ) Inundação
( ) Solapamento
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09 e 10 -

Ocupação predominante do lote:
(X) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
( ) particular: Sociedade São Vicente de Paula
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
(X) faixa entre duas vias
( ) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
(X) sim
( ) não
Comentários: poucos - bar, mercado

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
(X) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
( ) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA QUINTINO BOCAIÚVA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:
Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Quintino Bocaiúva
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Estoque de imóveis vazios: 2 UH
Área prioritária para HIS
Ótima localização
Imóvel listado pelo CONDEPHAAT

AMPARO - SP

VILA: RUA QUINTINO BOCAIÚVA

d. e. m . a. c . a. m . p

planejam ento, projeto e consultoria s/s ltda

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Sub-Bacia:
( ) Favela
( ) Cortiço
( ) área central ( ) patrimônio ( ) bairro periférico
( ) Loteamento Clandestino
( ) Loteamento Irregular
(X) Vila
( ) Tombada
Imóvel listado pelo CONDEPHAAT
Dados sócio-econômicos:
Número de domicílios: 13
População atual:
Densidade:
Renda média da população:
Data da ocupação:
Local de Origem População:
Local de Trabalho:
Característica do emprego: aposentada
(formal/informal)
(ind/com/agrop)
Possui cadastro social
( ) sim
(X) não
Complementação da renda:
Forma de ocupação:
Comprado :
Cedido : Sim
Alugado: Sim
Valor do Aluguel/ Preço do Lote-Casa: aluguel a R$ 100,00 - 200,00
No de unid/lote:
Desdobro:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Destino final do esgoto
(X) rede oficial
( ) galeria de água pluvial
( ) córrego
( )outro:

Infra-estrutura urbana:
Rede pública de coleta de esgoto
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial ( ) rede não oficial
( ) céu aberto ( ) fossa séptica
( ) fossa negra
Se não: distância da rede oficial __ metros

FOTO 03 -

Banheiro
(X)individual
( ) coletivo
dentro da residência

FOTO 04 -

Rede pública de abastecimento de água:
(X) sim ( ) não ______%
( ) hidrômetro individual
( ) hidrômetro coletivo
( ) interligação clandestina ( ) outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de fornecimento de energia elétrica:
(X) sim ( ) não ______%
(X) com medidor individual
( ) com medidor coletivo
( ) com interligação clandestina ( ) Outro
Se não: distância da rede oficial ______metros
Rede pública de Iluminação nas vias:
(X) sim
( ) não ______%
( ) rede oficial com posteamento regular
( ) rede não oficial com posteamento intermitente
( ) iluminação pelas moradias
( ) outro

FOTO 01FOTO 02 -

FOTO 05 -

Coleta pública de lixo:
(X) sim - Coleta Seletiva
( ) não ______%
Se não: distância da coleta pública ______metros
Qual destino final?
Drenagem de águas pluviais:
(X) rede oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino a rede de esgoto
( ) rede não oficial com destino a galerias
( ) rede não oficial com destino à córregos
( ) superficial com destino a córregos
( ) outro
Transporte público:
Não - só embaixo
Equipamentos urbanos no local e entorno:

AMPARO - SP

VILA: RUA VALERIANA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Quadro Normativo:
ZONA
LOTE MÍNIMO
GABARITO
NUP ( ) sim ( ) não
Comentários sobre a compatibilização da legislação:
Condicionantes Ambientais:
APP
( ) córrego ( ) nascente
( ) encosta ( ) planície aluvial
( ) ocupada ( ) desocupada
Comentários:
Risco:
( ) Deslizamento - Nível: Lotes em encosta
( ) Inundação - Nível: Solucionada pelo “Morar Melhor”
( ) Solapamento - Nível:
( ) Erosão - Nível:
( ) Construção - Nível:
Intervenções necessárias
Estimativa de custo:
Custo/moradia:
Remoções necessárias:
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Intervenções previstas/realizadas:

Estágio de implementação:

Gabarito predominante das construções (verticalização):
(X) térrea
( ) 2 pavimentos
( ) 3 pavimentos
( ) 4 ou mais
Comentários:
FOTOS 08, 09 e 10 -

Ocupação predominante do lote:
( ) com recuo (área permeável)
( ) frontal
( ) lateral
( ) sem recuo (área permeável)
Comentários:

Situação fundiária:
Domínio do terreno
( ) público (municipal)
( ) particular: Associação das Damas de Caridade
Origem:
Tempo de ocupação:
Viabilidade legal:
Processo jurídico:

Acessibilidade – sistema viário:
( ) faixa entre duas vias
(X) acesso viário pontual
( ) vielas ______metros de largura predominante
( ) escadaria ______metros de largura predominante
( ) Outro:
Comentários:

Densidade da ocupação:
( ) com área livre no interior do núcleo
( ) sem área livre no interior do núcleo
( ) edificações aglomeradas
( ) edificações espaçadas
Comentários:

Existência de comércio local no assentamento:
( ) sim
( ) não
Comentários: poucos

Motivo da escolha da área:
( ) proximidade com área central
( ) facilidade na aquisição
( ) existência de emprego no entorno
Comentários: aluguel subsidiado pelas irmãs de caridade
Pavimentação das vias:
Pavimentação das vias internas:
( ) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Pavimentação das vias do entorno:
(X) asfalto
( ) concreto
(X) paralelepípedo
( ) terra
( ) Outro
Comentários

AMPARO - SP

VILA: RUA VALERIANA CINTRA

CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS
Características principais da topografia:
( ) plano (margem de córrego)
(X) plano
( ) encosta - desnível _________ metros
( ) morro - desnível __________ metros
( ) declive - desnível __________ metros
( ) Outro
Comentários:

d.e.m.a.c.a.m.p

planejamento, projeto e consultoria s/s ltda

av. albino j. b. de oliveira, 1600 loja 15 b.geraldo campinas sp cep 13084-008
Tel/fax: 19.3289.0357 e-mail demacamp@demacamp.com.br

Déficit:

Inadequação:

Sistema Construtivo da maioria das casas:
( ) madeira
(X) alvenaria
( ) Outro
Comentários:
Observações:
Região: Rua Valeriana Cintra
Responsáveis pela Vistoria: Manuela (Consultoria) e Júlio
(Coordenador do Dpto.de Planejamento e Habitação da PMA)
Bairro: Centro
Data da vistoria: 13/11/2008
Principais vias de acesso:
Área Total:
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