PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Contrato Administrativo nº 231/08
PRODUTO 3

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE AMERICANA

Dezembro de 2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Equipe Municipal
Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Renata Boldrini de Cillo Miante
Equipe Técnica
Rose Mary M. Vieira ‐ Assistente Social
Rosa Figueroba ‐ Arquiteta
Luiz Fernando Borelli Deboni ‐ Assessor Gabinete
Maria Rosicler Duarte Vassoler ‐ Assessora Administrativa
Maria De Nadai Chimetto ‐ Supervisora Técnica

Consultoria para Elaboração
Cooperativa Integra
Coordenação Geral
Adelcke Rossetto Neto – Arquiteto e Urbanista
Coordenação Técnica
Dra. Roberta Menezes Rodrigues – Arquiteta e Urbanista
Equipe de Elaboração
Caio Higa – Arquiteto e Urbanista
Flávio Higuchi Hirao – Arquiteto e Urbanista
Msc. Nara Leal Argiles ‐ Arquiteta e Urbanista
Ulisses Demarchi Silva Terra – Arquiteto e Urbanista
Consultoria Externa
Msc. Kazuo Nakano – Arquiteto e Urbanista

Dezembro de 2008
2

SUMÁRIO
Apresentação | 4
Introdução | 5
1. Contexto Institucional de elaboração do PLHIS | 7
2. Diagnóstico Habitacional de Americana | 11
3. Princípios, Objetivos e Diretrizes do PLHIS | 38
4. Estrutura Institucional Municipal de Implementação do PHLIS | 42
4.1. Questões institucionais | 42
4.2. Participação e Controle Social | 45
5. Programas | 47
5.1. Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas | 49
5.2. Programa de Apoio a Promoção Privada de Unidades Habitacionais | 51
5.3. Programa de Assistência Técnica | 53
5.4. Programa de Regularização Fundiária | 55
5.5. Programa de Locação Social | 56
5.6. Programa de Desenvolvimento Institucional | 58
6. Metas | 60
6.1. Metas Institucionais | 60
6.2. Metas Normativas | 61
6.3. Metas Físico‐Financeiras | 61
7. Cenários e estratégias de implementação das metas físico‐financeiras | 64
8. Monitoramento e Avaliação | 72
Referências Bibliográficas | 77
Glossário | 80
Anexo | 82

3

Apresentação

O Plano Local de Habitação é um trabalho realizado pela equipe técnica da Secretaria de
Habitação e Desenvolvimento Urbano, que irá nortear as ações municipais a serem desenvolvidas até
o ano de 2020.

Este documento contempla três etapas distintas, a saber: a retrospectiva habitacional, os
projetos em desenvolvimento e diretrizes para a execução da política municipal.

Neste trabalho estão relatados todos os dados que serviram de base para elaboração do
diagnóstico e da estratégia de ação, destacando‐se a importância da participação popular através dos
inscritos que compõe a demanda habitacional, do Conselho Municipal de Habitação, de Cooperativas
e outros órgãos municipais que muito contribuíram com suas sugestões e propostas para a
elaboração deste documento.

Resta afirmar que o Plano Local de Habitação do Município de Americana foi elaborado
respeitando o Sistema Nacional organizado, cujos integrantes: União, Estados Federativos e
Municípios terão seus papéis, responsabilidades e atribuições específicas e bem delineadas,
baseando‐se nos requisitos previstos nas seguintes leis: Federal nº. 11.124/05; Estadual nº.
12.801/08 e Municipal nº. 4.196/05.

É gratificante ressaltar que o município de Americana é pioneiro na Região Metropolitana de
Campinas a elaborar o Plano conforme determinação do Ministério das Cidades o que viabilizará o
atendimento à população em maior situação de fragilidade social e econômica.

Americana, Dezembro de 2008

Renata Boldrini de Cillo Miante
Secretária Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
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Introdução
O presente documento expressa o Plano Local de Habitação de Interesse Social ‐ PLHIS de
Americana, etapa específica de detalhamento e consolidação da Política Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de Americana, expressa na lei nº 4.196, aprovada em
2005. Tem o sentido de formatação de uma política pública com seus programas, ações e metas,
buscando a articulação das diretrizes já existentes e das diferentes instâncias consultivas e
deliberativas em seu processo de definição e posterior acompanhamento de sua implementação,
monitoramento e revisão no horizonte temporal de 2020.
Trata‐se de um planejamento de longo prazo, onde são reafirmados os princípios da política
em questão, a partir do qual se explicitam as ações necessárias para que seus objetivos sejam
alcançados.
Para tanto, o processo de elaboração do PLHIS de Americana contou com atividades que
envolveram a participação de técnicos municipais, de membros do legislativo e da população de
Americana, bem como dos representantes da sociedade que compõem o Conselho Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social desde a elaboração do Diagnóstico da
situação habitacional do município, etapa anterior a elaboração do plano em si, até as discussões das
propostas que configuram o PLHIS. Todo o processo de elaboração do PLHIS foi realizado em parceria
com a consultoria da Cooperativa Integra.
Foram reunidas neste texto base as informações, considerações e propostas resultantes desse
processo, e sistematizadas na forma de plano de maneira a apoiar a tanto a tomada de decisão
pública quanto o acompanhamento da Política de Habitação pela sociedade.
O documento traz em seu primeiro tópico considerações gerais sobre o cenário atual da
Política Nacional de Habitação e de consolidação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social – SNHIS, além de indicações sobre a estrutura estadual relacionada à habitação.
O segundo tópico tem a função de subsidiar o plano com informações oriundas do Diagnóstico
Habitacional elaborado. Ainda que apresentadas de forma resumida, contribuem para o
entendimento das motivações e propostas contidas no plano.
O terceiro tópico contempla os Princípios, Objetivos e Diretrizes que compõem e estruturam o
PLHIS, resultantes das discussões coletivas realizadas, como referido anteriormente.
O quarto tópico apresenta a estrutura institucional de implementação do PLHIS, observando
também os espaços de participação e controle social.
O quinto tópico sistematiza os programas municipais que deverão estruturar a política
habitacional em Americana, baseadas na experiência já acumulada pelo município.
Em seguida são apresentadas as Metas a serem alcançadas pelo PLHIS ao longo de sua
vigência: metas normativas, metas institucionais e metas físico‐financeiras, considerando‐se que a
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operacionalização do PLHIS pressupõe a articulação das entre as metas para sua viabilização. Com
destaque, foram elaboradas as Estratégias de Implementação das metas físico‐financeiras, e que ao
mesmo tempo são articuladas às metas normativas e institucionais.
Finalmente são identificados os processos e indicadores de monitoramento do plano assim
como de avaliação. Foram ainda anexadas as memórias dos cálculos realizados para o
estabelecimento das metas físico‐financeiras.
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1. Contexto Institucional de Elaboração do PLHIS
A elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Americana insere‐se em um
contexto nacional de rearranjo institucional da política habitacional e do desenvolvimento urbano
integrado. A partir de 2003, com a criação do Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das
Cidades inicia‐se um processo intensamente participativo, através da realização das Conferências
municipais, estaduais e nacional das cidades, de definição da Política Nacional de Habitação ‐ PNH,
aprovada em 2004 pelo Conselho Nacional de Habitação.
A PNH é uma das políticas setoriais que compõem a Política Nacional de Desenvolvimento
Urbano e tem como objetivo a retomada do processo de planejamento no setor habitacional,
propiciando condições institucionais para garantir acesso à moradia digna, urbanizada e integrada à
cidade. Para consolidação da PNH foi estabelecida uma estratégia de implementação gradual de seus
instrumentos, recursos e programas.
O Sistema Nacional de Habitação, principal instrumento da PNH, Inclui a criação de dois
subsistemas: o de Habitação de Interesse Social e o de Habitação de Mercado. Definidos por
estratégias diferenciadas, os subsistemas visam promover que o mercado privado responda por
parcela da demanda com alcance a oferta de mercado, enquanto que a promoção pública concentre‐
se no atendimento à demanda por habitação das camadas de menor renda, especialmente na faixa
de 0 (sem rendimentos) a 3 salários mínimos, que necessitam de investimentos subsidiados.
Em 2005 foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei de iniciativa popular para a
criação Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e do Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social ‐ FNHIS, Lei n.° 11.124/2005.
O SNHIS é integrado pelos seguintes órgãos e entidades: Ministério das Cidades; Conselho
Gestor do FNHIS; Caixa Econômica Federal – CEF (agente operador do FNHIS); Conselho das Cidades;
conselhos com atribuições específicas relativas às questões urbanas e habitacionais, órgãos e as
instituições integrantes da administração pública, direta ou indireta das diferentes esferas de
governo, e instituições regionais ou metropolitanas que desempenhem funções complementares ou
afins com a habitação; fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias, cooperativas
habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que desempenhem atividades na área
habitacional, afins ou complementares (na condição de agentes promotores das ações); e agentes
financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional a atuar no Sistema Financeiro da
Habitação – SFH.
Para requererem o Termo de Adesão do SNHIS os Estados e Municípios devem possuir os
instrumentos políticos e gerenciais imprescindíveis para ingresso no Sistema, quais sejam: Fundo
Habitacional gerido por Conselho específico, Plano Habitacional e elaboração de Relatórios de
Gestão.
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A partir de 2006, o Ministério das cidades, órgão gestor do SNHIS, iniciou o processo de
implementação e estruturação do Sistema, apoiando aos estados e municípios a aderirem ao Sistema
e, em 2007, a Secretaria Nacional de Habitação criou uma linha de apoio financeiro para a
elaboração dos planos de habitação de interesse social.
Desde a aprovação da Política Nacional de Habitação e a criação do SNHIS e do FNHIS, ampliou‐
se a diversidade de recursos, onerosos e não onerosos a serem acessados por agentes públicos e
privados, estaduais e municipais.
O SNHIS centraliza todos os programas e projetos destinados à habitação de interesse social,
bem como, todos os agentes relacionados às questões urbanas e habitacionais.
Conforme a legislação, os recursos destinados ao SNHIS são oriundos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT; do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; do Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social – FNHIS; e de outros fundos ou programas que vierem a ser
incorporados ao SNHIS. Os recursos serão aplicados de forma descentralizada.
O Fundo é composto prioritariamente por recursos do Orçamento Geral da União, do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, das entidades e organismos de cooperação nacionais ou
internacionais, receitas de operações realizadas com recursos do FNHIS, provenientes de
empréstimos externos e internos para programas de Habitação, de outros fundos, programas e
recursos que vierem a incorporar o FNHIS, e receitas decorrentes da alienação dos imóveis da União
que lhe vierem a ser destinadas.
Os recursos do FNHIS destinam‐se a investimentos em provisão de unidades habitacionais ‐
aquisição, construção, conclusão e melhorias; produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas
de interesse social; implantação de saneamento básico, infra‐estrutura e equipamentos urbanos,
complementares aos programas de habitação de interesse social; aquisição de materiais para
construção, ampliação e reforma de moradias; recuperação ou produção de imóveis em áreas
encortiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social; e
outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS. Será, também,
admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos habitacionais.
Em relação ao Subsistema de habitação de interesse social um grande avanço ocorreu a partir
da Resolução 460/2005 do Conselho Curador do FGTS, que tornou possível uma significativa
aplicação de recursos do fundo em subsídios habitacionais.
Há ainda incluído entre os recursos onerosos a retomada do Sistema Brasileiro de Poupança e
Empréstimo – SBPE, com a possibilidade de direcionar recursos para produzir imóveis destinados às
faixas de renda mais baixas que normalmente atenderiam.
Na perspectiva da ampliação de recursos para a produção do Subsistema de Habitação de
Mercado foi fundamental a aprovação da lei federal 10.391/2004, que permitiu a aplicação de
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recursos do setor privado em habitação, e a resolução 3.259/2005 do Conselho Monetário Nacional,
que obrigou os bancos a financiarem empreendimentos habitacionais com os recursos do SBPE.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi apresentado como a estratégia de
desenvolvimento em diferentes áreas de 2007 a 2010, entre as quais saneamento e habitação.
Apesar de não estar diretamente vinculado ao SNHIS é financiado em grande parte com recursos do
Orçamento Geral da União, sendo que as ações estão sob a responsabilidade dos governos
municipais.
No âmbito estadual, a política habitacional, está concentrada na atuação da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU, que recebe o repasse
oriundo de 1% adicional do ICMS do Estado. A adesão do Governo do Estado ao SNHIS propicia a
implementação de uma política estadual articulada ao Plano Nacional de Habitação – PLANHAB, com
potencial de descentralização da aplicação desses recursos a partir de um novo cenário proposto no
plano estadual de habitação, considerados de forma articulada aos programas formulados pelos
municípios, acarretando na execução integral do orçamento.
Em 2007, o Governo Estadual instituiu, no âmbito da Secretaria da Habitação, o Programa
Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais ‐ Cidade Legal, juntamente com o Comitê de
Regularização do Programa Cidade Legal.
Conforme definido pelo decreto n.° 52.052/2007, o Programa Cidade Legal destina‐se a
implementar auxílio a Municípios mediante a orientação e apoio técnicos nas ações municipais de
regularização de parcelamentos do solo e de núcleos habitacionais, públicos ou privados, para fins
residenciais, localizadas em área urbana ou de expansão urbana, assim definidas por legislação
municipal. As ações previstas serão executadas pelo Comitê de Regularização, que atuará a partir da
celebração prévia de convênio de cooperação técnica, firmado entre a Secretaria da Habitação e
Município interessado.
O Comitê de Regularização será composto por representantes dos seguintes órgãos e
entidades da Administração Pública estadual: Secretarias da Habitação e do Meio Ambiente;
Companhias de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB e de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo ‐ SABESP; e Departamento de Águas e Energia Elétrica ‐ DAEE.
Destaca‐se que o aumento de investimentos e o maior protagonismo dos governos locais
dentro do novo arranjo institucional da política urbana e habitacional, demandam que haja
investimentos em capacitação administrativa e desenvolvimento institucional do setor habitacional
local.
Paralelamente aos Planos Habitacionais elaborados pelos estados e municípios, o Governo
Federal, através da Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades, está elaborando o Plano
Nacional de Habitação – PLANHAB.
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O processo de formulação do PLANHAB parte de uma abordagem dos principais temas
relacionados à questão habitacional, considerando o reconhecimento do contexto habitacional atual,
os entraves, as potencialidades e os cenários possíveis.
O PLANHAB assume como pressuposto que o problema da habitação deve ser enfrentado
considerando a diversidade de situações que as necessidades habitacionais demandam, seja em
relação às características sociais e econômicas da população, da capacidade institucional do poder
público, dos diferentes processos de produção, das fontes de financiamento e subsídio, da questão
fundiária e urbana local ou da estruturação da cadeia produtiva da construção civil.
Particularmente em relação a assentamentos precários, a estratégia proposta pelo PLANAHAB
considera a necessidade de criar condições para que haja uma gradativa urbanização e regularização
dos existentes, bem como, a viabilização da produção de novas unidades habitacionais para redução
do déficit acumulado.
Assim, através da elaboração dos planos locais de habitação de interesse social, estaduais e
municipais, afinados com o processo de elaboração do PLANAHAB, será possível equacionar
estratégias de enfrentamento do déficit habitacional e dimensionar os recursos, compatibilizados
com as metas de médio e longo prazo, bem como as medidas necessárias para atingidas.
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2. Diagnóstico Habitacional de Americana
2.1. Caracterização do Município
O município de Americana possui 203.283 habitantes (Projeção SEADE, 2008), 99,76 % vivendo
na área urbana, totalizados em uma área de 144Km2 de extensão territorial, sendo 86 Km2 de área
ocupada (PMA, 2008). Essa relação entre área e população resulta em uma densidade demográfica
de 1.382 Hab/Km².
Situada na região Leste do Estado de São Paulo o município está distante 41Km de Campinas e
129Km de São Paulo, tendo como principais vias de acesso a Rodovia Anhanguera (SP 330) e a
Rodovia Luiz de Queiroz (SP 304).

Imagem 1 ‐ Município de Americana. Estrutura viária e mapa físico

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana ‐ Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, 2008.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008. Situação sem escala

Entre os anos de 1950 até 1980 Americana teve altas taxas de crescimento populacional,
reflexo em certa medida do grande desenvolvimento industrial, e consequente demanda por mão‐
de‐obra no período. Na dédaca de 1970, teve seu maior crescimento populacional absoluto, com um
incremento de mais de 55 mil habitantes (gráfico 1).
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A partir da década de 1990 houve uma acentuada desaceleração do crescimento populacional.
Esta desaceleração tem continuidade no período recente com taxas de crescimento anual menores
que 1,5%.
Gráfico 1 – Evolução da População de Americana – 1940 a 2010
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Evolução urbana de Americana
O primeiro núcleo urbano de Americana surgiu com a construção da Estação Ferroviária de
Santa Bárbara d’Oeste em 1875. Neste momento se estabeleceu um intenso comércio nas suas
proximidades e é instalada a primeira indústria têxtil da cidade, sendo que em 1924 Americana
tornou‐se autônoma em relação à Campinas.
Em 1931, a preocupação com o crescimento da cidade e sua ocupação refletiu‐se na Lei
municipal que previa o aumento da cobrança de impostos aos terrenos vazios no centro da cidade,
como forma de incentivar a edificação no centro da cidade e nos locais mais próximos da infra‐
estrutura urbana instalada.
Na década de 1940, a cidade recebeu alguns melhoramentos, como a instalação de água e
esgoto e surgiu o primeiro núcleo isolado da área urbana, a Vila Mathiesen.
No ano de 1948 é aprovada a primeira legislação municipal sobre o ordenamento da cidade.
Estabeleceu‐se uma divisão da cidade em quatro zonas: central, intermediária, residencial e
industrial. Este zoneamento procurava solucionar problemas de um crescimento urbano em que
indústrias e residências estabeleciam relações de vizinhança conflituosas (poluição, barulho, etc).
Na década de 1950 observou‐se uma grande expansão urbana. Diversos loteamentos
desconexos a malha urbana são aprovados e começam a aparecer os primeiros vazios urbanos. O
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intenso crescimento da cidade se deu sem que houvesse uma correspondente expansão da infra‐
estrutura urbana.
Em 1953 o arquiteto Prestes Maia elaborou um estudo urbanístico para a cidade. Apesar do
estudo não ter sido aplicado em seu conjunto, suas diretrizes influenciariam o planejamento e a
formação urbana do município pelos próximos anos. E em 1959, Nova Odessa é elevada a categoria
de município, separando‐se de Americana.
Ainda na década de 1950, surgiram as rodovias – Anhanguera, que liga a capital ao interior, e
Luiz de Queirós, que liga a Americana à Piracicaba – determinantes elementos da conformação
urbana de Americana.
A partir da década de 1960 são aprovadas novas legislações urbanísticas: Lei n° 534/1963,
relacionada à regulação de loteamentos em Americana e Lei n° 786/1966, estabeleceu diretrizes
mais amplas de planejamento urbano, com normas para loteamento, zoneamento e construções.
Nesta década a cidade se expandiu também para o lado leste. A construção do Viaduto
Amadeus permitiu o crescimento da cidade para além da linha de trem e do rio. Segundo Medeiros e
Figueiredo (2002) a cidade passa nesse período de uma formação urbana do tipo radiocêntrica para
tentacular, com aglomerações próximas aos eixos viários.
No início da década de 1970 aconteceu uma grande expansão industrial com a instalação de
grandes e diversificadas empresas na cidade, concentradas ao longo das rodovias e ao longo do Rio
Piracicaba.
A partir da década de 1980 o crescimento urbano atingiu algumas divisas da cidade, com
destaque para a conurbação com Santa Bárbara D’Oeste e Nova Odessa. Cresceu a demanda por
infra‐estrutura na cidade e a necessidade de se estabelecer novos parâmetros de planejamento. Em
1988 foram aprovadas novas leis de uso e ocupação do solo e o Plano Diretor do Município. Estas leis
iriam, de certa forma, intensificar a fragmentação do zoneamento no município, destacando algumas
subcentralidades (sendo a primeria a do núcleo habitacional do bairro Antônio Zanaga).
Na década de 1990 o incremento da importação de tecidos e a renovação tecnológica da
industria têxtil reduziu o número de fábricas e empregos no setor. O município passou por um
processo de desindustrialização, o setor de comércio e serviços cresceu 44%. Esta mudança
influenciou não apenas a configuração da cidade, como também, a arrecadação municipal, que
reduziu significativamente. A cidade nesse período já apresentava sinais de verticalização.
No Plano Diretor de 1998, foram simplificadas as categorias de uso e ocupação do solo, com
uma certa flexibilização do zoneamento, e estabeleceu‐se uma diretriz de adensamento, com
aumento dos índices de aproveitamento do solo em algumas zonas da cidade. O Plano colocava
ainda que a política habitacional do município deveria assegurar o direito social da moradia, com
destaque para as iniciativas autogeridas e o atendimento a famílias de menor renda.
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Na década de 2000, aprofundou‐se a ocupação de áreas localizadas nos intertícios da malha
urbana já consolidada e ampliaram‐se os loteamentos e condomínios fechados nas áreas mais
extremas do território municipal, promovendo uma maior interligação dos municípios conurbados
com Americana.

Inserção regional
O Município de Americana integra a Região Metropolitana de Campinas ‐ RMC instituída no
ano de 2000 e formada por 19 municípios. A Região envolve uma área total de 3.673 Km2 e uma
população de 2.709.170 habitantes (2008. IBGE – Fundação Seade).
Com um PIB de R$ 58.064 milhões de reais a RMC apresenta uma forte dinâmica econômica.
Marcada pela mais expressiva concentração industrial do interior do estado e por importantes
centros universitários e de pesquisa, possuí um amplo sistema viário e o maior aeroporto de cargas
do país – o Aeroporto Viracópos situado no município de Campinas.
Entre os municípios que formam a Região revela‐se uma grande diferença de escala, população
e infra‐estrutura, com destaque para Campinas, que se configura como principal centralidade. Neste
contexto, Americana é apontada como principal subcentro da região.
A rodovias desempenham uma forte influência na dinâmica populacional metroprolitana,
principalmente nos eixos da rodovia Anhanguera e Santos Dumont (Imagem 2).
Imagem 2 ‐ Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas e principais eixos viários de conexão

Fonte: IGC. Elaboração: Cooperativa Integra. Situação sem escala.
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A situação regional insere a cidade de Americana em uma complexidade metropolitana com
consequências diretas no planejamento da questão habitacional. Há um contingente de pessoas que,
mesmo trabalhando em Americana, buscam por residência em outras cidades vizinhas, onde os
imóveis são mais baratos. Esse contingente, difícil de ser quantificado sem uma profunda pesquisa
específica sobre o assunto, pode interferir nos dados de demanda habitacional da cidade.
A conurbação de Americana com os municípios limítrofes é especialmente importante, em
primeiro lugar com Santa Bárbara D´Oeste, com a qual forma uma única mancha urbana, em
segundo com Nova Odessa, ainda minimizada pela presença de vazios urbanos entre as duas
manchas, como pode ser verificado na foto aérea, Imagem 3.
A partir da ocupação da região leste do município – conhecida pelos munícipes como Pós‐
Represa, e que se localiza próxima ao Pólo Petroquímico de Paulínia, esta cidade poderá se tornar
também de influência na dinâmica de Americana.
A extrapolação dos limites do município não se deve apenas ao crescimento da cidade, mas
também ao reduzido tamanho de seu território. Assim, esse transbordamento da cidade para fora de
seus limites é seguida pela redução da oferta de terras no município, e o consequente aumento de
seu preço.
Imagem 3 – Foto Aérea de Americana, Santa Bárbara D´Oeste e Nova Odessa

Fonte: Foto Aérea retirada do software Google Earth, 2008. Elaboração: Cooperativa Integra.
Situação sem escala
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2.2. Caracterização da Situação Habitacional no Município
Histórico da Política Municipal de Habitação
Os problemas habitacionais em Americana surgem na década de 1950, devido à demanda por
moradia gerada pela indústria local têxtil e se agravam a partir da década de 1970, com o processo
de interiorização do desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo. A mão‐de‐obra não
absorvida pelas indústrias que se instalavam na região vão constituir as primeiras favelas e sub‐
moradias da cidade, como solução habitacional.
Entre as décadas de 1960 e de 1980, o Estado brasileiro estruturou o Sistema Financeiro de
Habitação – SFH1 e o Banco Nacional de Habitação – BNH (criado em 1964 e extinto em 1986), sendo
o principal instrumento da política urbana nesse período, promovendo a intensificação do processo
de verticalização, de periferização e de grande expansão da rede de infra‐estrutura urbana no país.
Em Americana em 1976, foi criado em o Departamento de Promoção Social, Habitação e Saúde
que tinha como uma de suas metas, a elaboração da Política Habitacional.
Na década de 1970 foram implementados os primeiros empreendimentos habitacionais em
Americana com a construção de conjuntos habitacionais pela COHAB – Campinas, no entanto, grande
parte das famílias em habitação precária não apresentava renda suficiente para acessar o
financiamento das casas.
A produção habitacional pela administração municipal em Americana se iniciou, na década de
1980, através do Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados (PROFILURB), com recursos do
Banco Nacional da Habitação – BNH, implementado através da COHAB – Campinas. Entretanto, esses
atendiam de forma precária as necessidades da população. Assim, a prefeitura de Americana, em
parceria com o movimento organizado de moradores (em formação na cidade), criou uma fábrica de
tijolos de solo cimento para os contemplados com lotes urbanizados pelo PROFILURB, de maneira a
viabilizar a auto‐construção dos imóveis, além dos próprios moradores participarem da produção dos
tijolos.
Fábricas semelhantes foram implantadas nos bairros Parque Gramado, São Roque, Praia Azul e
Mathiensen. Foi implantada, ainda, no PROFILURB, a primeira horta comunitária de Americana, que
tinha a função de manutenção dos moradores e de geração de renda, sendo também importante
espaço de convivência e aprendizado do cooperativismo e da auto‐ gestão. As hortas comunitárias
permaneceram e se multiplicaram na cidade como um projeto bem sucedido.
Durante a década de 1980 e 1990 houve extrema escassez de investimentos federais no
município, que investiu, com recursos próprios, em uma produção bastante significativa de
atendimento habitacional.
1

“A fontes de recurso para o SFH eram: depósitos a prazo, financiamentos nacionais e internacionais, letras imobiliárias,
depósitos compulsórios dos institutos de aposentadorias e pensões, e aquisição obrigatória de letras imobiliárias pelos
Serviço Social da Indústria – SESI e o Serviço Social do Comercio – SESC” (ROSSBACH, 2005, p. 82).
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Foto 1: Lotes urbanizados com unidade sanitária.
Fotos: Marcos Antônio Alves Jorge

Foto 2: Ampliação produzida por morador.

Foto 3 e 4 ‐ Horta comunitária em terreno
à praça e Fabrica de tijolos de solo cimento. Fotos: Marco Antônio Alves Jorge

Foto 5 – Área “Zincão” ‐ Parque da Liberdade antes.
Fotos: Pascoal Bisofi

Foto 6 ‐ PSH‐ Parque da Liberdade depois.

Fotos 7 e 8 – Processo de desfavelamento Jd. Dos Lírios (antes e depois). Fotos: Marco Antonio Alves Jorge.
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Entre 1990 e 1995 foram produzidas novas unidades habitacionais e lotes urbanizados pela
prefeitura em parceria com a sociedade organizada e órgãos públicos. Foram parceiros da produção
desse período a Inocoop Bandeirantes, a CEF, a COHAB RIBEIRÃO PRETO e a CDHU.
No atendimento a moradores de assentamentos precários em áreas particulares, de 1996 a
1999, foram entregues módulos e embriões com recursos municipais e unidades habitacionais em
parceria com CEF.
Em 1996 foi criada a COOPERTETO, cooperativa habitacional constituída como um importante
parceiro da Prefeitura na viabilização de empreendimentos habitacionais em Americana, através de
convênio, onde a cooperativa representaria a população, recebendo os investimentos federais e a
prefeitura garantiria a assessoria técnica para a implementação dos empreendimentos. A
COOPERTETO tem viabilizado sua produção através de parcerias com a Prefeitura de Americana, a
Caixa Econômica Federal e a CDHU.
A Associação dos Sem‐Tetos de Americana ‐ ASTA, também tem importância significativa na
construção da dinâmica habitacional do município. Através da ASTA, foram produzidos lotes
urbanizados com projetos e infra‐estrutura executados em parceria com a Prefeitura de Americana.
O projeto mais recente da prefeitura em parceria com a COOPERTETO é o da fábrica de casas
ecológicas que foi instalada no bairro Jardim da Mata. O projeto consiste na produção de casas
através da confecção de painéis pré‐fabricados de alvenaria, que posteriormente são montados nos
terrenos adquiridos pelos cooperados.
O projeto prevê ainda a instalação de reservatórios para água da chuva para reaproveitamento
e sistema de aquecedor solar.

Fotos 9 e 10 ‐ Processo de produção, painéis pré‐moldados, montagem e casas geminadas em construção – Fábrica
Ecológica. Fotos: Pascoal Bisofi e Roberta Rodrigues.

Assim, a produção habitacional de interesse social atualmente vem sendo promovida em
Americana através de parcerias entre Prefeitura e sociedade organizada (através da ASTA e
COOPERTETO) e com outros órgãos públicos (CEF, COHAB Ribeirão Preto e CDHU).
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Segue abaixo um quadro dos empreendimentos em habitação popular desenvolvidos pela
Prefeitura ou em parcerias de 1978 a 2008:
Tabela 1 – Projetos de habitação popular desenvolvidos em Americana
Continua
NOME DO CONJUNTO HABITACIONAL

TOTAL UNIDADES

CONCLUSÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Conj Habitacional Antonio Zanaga I

709 casas

1978

Cohab ‐ Campinas

Conj Habitacional Antonio Zanaga II

1806 casas

1980

Cohab ‐ Campinas

683 lotes

1982

Prefeitura Americana

*Cidade Jardim

38

1990

Prefeitura Americana

*Vila Mathiensen

22

1990

Prefeitura Americana

*Jd Guanabara

60

1990

Prefeitura Americana

*Balneário Riviera

16

1990

Prefeitura Americana

*São Jerônimo

103

1990

Prefeitura Americana

Mutirão Lilazes

110 casas

1990

Prefeitura Americana

Lotes Urb. Jardim Brasil

142 lotes

1990

Prefeitura Americana

Lotes Urb. São Jerônimo I

64 lotes

1990

Prefeitura Americana

Lotes Urb. Vila Bela

254 lotes

1990

Prefeitura Americana

Mutirão Jardim Brasil

52 casas

1991

Prefeitura Americana

Lotes Urb. Jardim da Paz

103 lotes

1991

Prefeitura Americana

Parque Residencial Guaicurus

450 aptos

1992

Inocoop Bandeirantes

Mutirão Jardim da Paz

234 casas

1992

Prefeitura Americana

Lotes Particulares Jd. da Paz

637 lotes

1992 / 93

Prefeitura Americana

Lotes Particulares Pq. da Liberdade

731 lotes

1992 / 93

Prefeitura Americana

Lotes Urb. Jardim das Flores

168 lotes

1992 / 93

Prefeitura Americana

Mutirão Vila Bela

128 casas

1993

Prefeitura Americana

Conj Hab. Jardim do Lago

234 casas

1993

Caixa Econômica Federal

Conj Hab. Parque da Liberdade

700 casas

1994

CDHU ‐ São Paulo

Conj Hab. Jardim da Paz

401 casas

1994

COHAB ‐ Ribeirão Preto

Conj Hab. Sâo Jerônimo II

543 casas

1995

COHAB – Ribeirão Preto

Abrigo Transitório – Pq. da Liberdade

32 abrigos

1996

Prefeitura Americana

14 lotes

1996

Prefeitura Americana

132 módulos

1996

Prefeitura Americana

Lotes Particulares Jd. dos Lírios

455 lotes

1997

PMA / Cooperteto

Mutirão Jardim dos Lírios

108 casas

1997 / 98

Prefeitura Americana

Mutirão Jardim dos Lírios

136 casas

1999

Pref. Americana / CEF

Mutirão Pq. da Liberdade

156 casas

1999

Pref. Americana / CEF

Mutirão Jardim dos Lírios

143 sobrados

2000 / 02

PMA / CEF / Cooperteto

Mutirão Jardim dos Lírios

41 casas

2000 / 02

PMA / CEF / Cooperteto

48 sobrados

2000 / 03

PMA / CEF / Cooperteto

Lotes urbanizados Profilurb

Lotes Urb. Parque da Liberdade
Módulos Jardim dos Lírios

Mutirão Vila Bela
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Continuação
NOME DO CONJUNTO HABITACIONAL

TOTAL UNIDADES

CONCLUSÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Conj. Vitória I ‐ Mathiensen

66 lotes

2000 / 02

ASTA – PMA

Conj. Conquista II – Jd. Brasil

78 lotes

2000 / 02

ASTA – PMA

Conj. Novo Paraíso III – Praia Namorados

350 lotes

2002 / 03

ASTA – PMA

Conj. Nova Esperança IV – Remanso Azul

100 lotes

2003 / 04

ASTA – PMA

Conj. Hab Mário Covas (287 casas/160 ap)

447 unidades

2003 / 04

CDHU / PMA

Lotes Urb. – Jardim da Mata – Praia Azul

416 lotes

2000 / 04

Cooperteto – PMA

Lotes Urb. – Jd. N. Horizonte

197 lotes

2004

Cooperteto – PMA

Mutirão Pq. da Liberdade

34 casas

2006

Pref. Americana / CEF

Lotes Urbanizados Pq. da Liberdade

47 lotes

2006

Cooperteto – PMA

Mutirão Casa e Muro de Arrimo – Jd. dos Lírios

104 casas

2007

Pref. Americana / CEF

Mutirão Casa Pq. da Liberdade

16 casas

2007

Pref. Americana / CEF

176 apartamentos

2008

CEF

‐‐‐‐‐‐

2008

PMA / Cooperteto / JetCasa

Mutirão PSH Jd da Mata

52 sobrados

2009

PMA/Coopteto/Cohab

Mutirão OGU JD Mata

51 sobrados

2009

PMA/CEF/Cooperteto

Mutirão Credito Solidário

25 sobrados

2009

PMA/CEF/Cooperteto

Apartamentos Vila Dainese
Fábrica de Casas Ecológicas – Jd. da Mata

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana, SEHAB, 2008.

De 2000 a 2008 foram investidos R$ 14.217.704,00 com recursos provenientes da Prefeitura
Municipal de Americana, Governo Estadual e Governo Federal. Foram entregues 1.008 unidades
habitacionais, dispostos conforme observado na Tabela 2. Os programas desenvolvidos são divididos
em dois tipos, mutirão e novas unidades, com a entrega de, respectivamente, 385 e 623 unidades.
Das 623 novas unidades, 447 foram entregues pela CDHU contabilizando R$ 13.529.204,00 vindos do
Governo Estadual.
Além dos projetos já concluídos existem 5 projetos em fase de desenvolvimento, como indica a
Tabela 3. O total de recurso a ser investido chega a R$ 3.411.140,00 e está prevista a entrega de 712
unidades habitacionais.
Existem ainda mais 3 programas em fase de projeto que totalizarão 149 unidades habitacionais
e um investimento de R$ 2.274.549,00, como indica a Tabela 4.
Conforme observamos na Tabela 5, nos últimos cinco anos a previsão de receita orçamentária
para o município teve um crescimento superior a 70%. No entanto, a análise sobre lei orçamentária
para o setor habitacional do município de Americana mostra a inconstância dos investimentos na
área. O percentual da receita destinado ao setor habitacional foi maior do que 1% apenas uma vez
nos últimos cinco anos, porém, na época, a Promoção Social e a Habitação integravam a mesma
Secretaria.
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Tabela 2 ‐ Empreendimentos concluídos no município de Americana ‐ 2000 a 2008
Parcerias
Nome do
Programa

Data
de
início

Data
de com‐
clusão

Localiz.

Situação atual

Tipo de
Programa

Tipo de
Unid.

Recursos

Unid.
hab.
CEF

CDHU

COHAB
Camp.

Cooper‐
teto

ASTA

PMA

Fundo
Mun.
de
Hab.

Gov.
Fed.

Fonte
de
Recurso

Valor de
repasse
(R$)

Contra‐
partida
da PMA
(R$)

FGTS

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Gov.
Est. SP

Jardim dos
Lírios ‐
Sobrados

2000

2002

Jardim dos
Lírios

Concluído e
não
regularizado

Mutirão

Sobrado

143

X

X

X

Jardim dos
Lírios

2000

2002

Jardim dos
Lírios

Concluído e
não
regularizado

Mutirão

Casa
embrião

41

X

X

X

Vila Bela /
Multirão

2000

2003

Vila Bela

Concluído e
não
regularizado

Mutirão

sobrado

48

X

X

X

Conjunto
Habitacional
Mario Covas

2003

2004

Jardim da
Balsa

Concluído e
não
regularizado

Novas
Unidades

Casa
embrião

143

X

X

X

‐

4.271.024

‐

Conjunto
Habitacional
Mario Covas

2003

2004

Jardim da
Balsa

Concluído e
não
regularizado

Novas
Unidades

Casa
embrião

144

X

X

X

‐

4.277.417

‐

Conjunto
Habitacional
Mario Covas

2003

2004

Jardim da
Balsa

Concluído e
não
regularizado

Novas
Unidades

Apto

160

X

X

X

‐

4.980.764

‐

Jardim dos
Lírios

maio
2004

maio
2007

Jardim dos
Lírios

Mutirão

Casa
embrião

104

X

X

X

PSH

468.000

468.000

Parque da
Liberdade/49

maio
2004

maio
2007

Parque da
Liberdade

Mutirão

Casa
embrião

50

X

X

X

PSH

220.500

220.500

Condomínio
Elza Nogueira

‐

2008

Vila
Dainese

Novas
Unidades

Apto

176

X

X

‐

‐

‐

Concluído e
não
regularizado
Concluído e
não
regularizado
Concluído e
regularizado

X

Fonte: PMA; CDHU, 2008.
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Tabela 3 ‐ Empreendimentos em desenvolvimento. Município de Americana ‐ 2008

Nome do
Programa

Data de
início

Data de
conclusão

Localização

Situação
atual

Tipo de
Programa

Tipo de
Unid.

Unidades
hab.

Jardim da
Mata

2000

2004

Jardim da Mata ‐
Praia Azul

Não
concluído

Loteamento

Lotes

416

Cooperteto

X

Parque da
Liberdade/
Q38

2005

2006

Parque da
Liberdade

Não
concluído

Urbaniz. de
loteamento

Lotes

47

Cooperteto

X

Jardim da
Mata / 52

Dez.
2006

Dez. 2008

Jardim da Mata ‐
Praia Azul

Não
concluído

Mutirão ‐
Casa
Ecológica

1/2
sobrado

52

Assistência
Técnica

Junho
2008

Dez. 2008

Jardim dos Lírios

Não
concluído

(sondagem)

‐

‐

Jardim da
Mata/120

Junho
2008

Dez. 2009

Jardim da Mata ‐
Praia Azul

Não
concluído

Novas
Unidades

Casa
embrião

120

Jardim da
Mata/51

Junho
2008

Dez. 2008

Jardim da Mata ‐
Praia Azul

Não
concluído

Mutirão ‐
Casa
Ecológica

1/2
sobrado

51

CEF e
Cooperteto

Não
concluído

Mutirão ‐
Casa
Ecológica +
lote
urbanizado

lote +
sobrado

197 lotes e
26 sobrados

CEF e
Cooperteto

Jardim Novo
Horizonte

Fev.
2008

Junho 2008

Jardim
Guanabara

Valor de
repasse
(R$)

contra‐
partida
municipal
(R$)

Prefeitura

‐

‐

PSH

312.000

312.000

FNHIS

28.970

5.972

X

FNHIS

1.680.000

336.000

X

OGU

780.000

156.000

X

Crédito
Solidário

610.170

Equipe
Técnica

Parcerias
PMA

Serviços

Fonte de
Recurso

Recursos

Fundo Mun.
de Habitação

X

X

CEF e
Cooperteto

X

X

Gov.
Est.

X

COHAB
Campinas e
Cooperteto
CEF

Gov.
Fed.

X

Fonte: PMA; CDHU, 2008.
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Tabela 4 ‐ Empreendimentos em projeto. Município de Americana

Recursos

Fonte de
Recurso

Valor de
repasse (R$)

Contra‐
partida da
Prefeitura
(R$)

Nome do
Programa

Linha de
Programa

Data
de
início

Jardim dos
Lírios

a definir

a
definir

Dez.
2009

Jardim dos
Lírios

Em
contratação

Novas
unidades

a definir

32

CEF e
COOPERTETO

Prefeitura

FNHIS

489.144

48.914

Crédito
habitacional

Carta de
Crédito ‐
CDHU

a
definir

a definir

Jardim do
Lago

Em
contratação

Novas
Unidades

apto.

12

CDHU

Gov. Estado
SP

CDHU

539.155

‐

Crédito
habitacional

Carta de
Crédito ‐
CDHU

a definir

Zanaga

Em
contratação

Novas
Unidades

apto.

320

CDHU

Gov. Estado
SP

CDHU

1.246.250

‐

a
definir

Data de
conclusão

Localização

Situação
atual

Tipo de
Programa

Tipo de
Unidade

Unidades
hab.

Parcerias

Fonte: PMA; CDHU, 2008.
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Tabela 5 – Valores para projetos habitacionais na lei orçamentária anual
2003 (1) **
Receita Prevista
Valor p/ Projetos
Habitacionais *
Total p/
Secretaria de
Habitação

Perc. da
Rec. (%)

182.935.000
1.000.000

4.502.000

0,55%

2,46%

2004 (2)

Perc. da 2005 (3)
Perc. da 2006 (4)
Perc. da 2007 (5)
Perc. da 2008 (6)
Perc. da
Rec. (%)
Rec. (%)
Rec. (%)
Rec. (%)
Rec. (%)
206.040.000
224.115.000
264.740.000
286.445.000
313.080.000
500.000

0,24%

1.510.000

0,73%

1.200.000

2.445.000

0,54%

1,09%

250.000

1.425.000

0,09%

400.000

0,14%

0,54%

1.975.000

0,69%

1.100.000

0,35%

2.740.000

0,88%

* (1) Valor distribuído entre verba municipal e verba da CEF
* (2) Verba municipal
* (3) Valor distribuído entre verba municipal e verba da CEF
* (4) Verba CEF
* (5) Verba municipal; a verba da CEF (R$ 250.000,00) foi aplicada em auxílio‐moradia (3390)
* (6) Verba municipal; a verba da CEF (R$ 250.000,00) foi aplicada em auxílio‐moradia (3390)
** Em 2003, Habitação e Promoção Social compunham o mesmo órgão, o que justifica o valor maior comparado com os demais anos

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana, SEAHB, 2008.
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De forma geral a política habitacional implementada em Americana apresenta como
características importantes:
•

A consolidação da experiência de produção através dos mutirões;

•

O Investimento em técnicas alternativas para solucionar a falta de recursos financeiros
e ampliar a produção;

•

O estabelecimento de convênios entre cooperativas e associações com a Prefeitura
para a produção de unidades.

Estas características possibilitaram a produção de um volume significativo de unidades e a
consolidação de uma prática que evoluiu significativamente quanto ao tipo de habitação e técnicas
empregadas. Frente aos resultados dessa política, pode‐se considerar que no município de
Americana, as situações de precariedade habitacional em áreas públicas assumem características
distintas de outros municípios da própria Região Metropolitana de Campinas, por não haver
constituídos assentamentos precários de grande extensão.

Cadastro Municipal de Demanda Habitacional em Americana
Considera‐se como a principal fonte de identificação da demanda habitacional no município de
Americana o Cadastro de Demanda Habitacional realizado pela Secretaria de Habitação de
Americana, no período de dezembro/07 a julho/08.
Foi realizado em julho de 2003 um processo de inscrições para interessados na aquisição de
uma moradia, totalizando 14.799 famílias inscritas. Na ocasião, houve a necessidade da realização de
novas inscrições para identificar a demanda a ser atendida por um Conjunto Habitacional da CDHU.
Posteriormente, o processo de inscrição para novas moradias em Americana foi
regulamentado em 2005 pela Lei de Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social – n.º 4.196, que institucionalizou a elaboração do Cadastro.
A lei determinou ainda os seguintes critérios de inclusão no cadastro habitacional, quais sejam:
“Art. 10. São condições obrigatórias para inscrição nos programas de habitação da
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
I ‐ não possuir imóvel neste ou em qualquer outro Município do Estado de São Paulo;
II ‐ não ter sido atendido por nenhum programa habitacional através de
financiamento público;
III ‐ quanto ao estado civil ou relação de convivência:
a) ser casado ou manter união estável no mínimo por 2 (dois) anos, ou ser solteiro,
viúvo ou separado, com a guarda de filhos ou tutela comprovada de menores, idosos
ou portadores de necessidades especiais;
b) ser pessoa só, que não possua família na Região Metropolitana de Campinas ‐
RMC, condicionado a uma análise sócio‐econômica para possível atendimento;
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IV ‐ residir ou trabalhar regularmente no Município há pelo menos 5 (cinco) anos
consecutivos;
V ‐ ter renda conjugal familiar mensal limitada a 7 (sete) salários mínimos.” 2

Em dezembro de 2007, como parte do processo de elaboração do Plano Local de Habitação de
Interesse Social, a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, optou por
atualizar e detalhar o cadastro existente de forma a identificar com mais precisão a demanda
habitacional e as características dos inscritos, de forma a determinar as formas de atendimento
possíveis, através do Plano. Após esse processo o cadastro resultou em 7.301 inscritos, até
novembro de 2008.
Porém, o conjunto de informações levantadas pelo cadastro ajudam a caracterizar essa
demanda. Os dados informados sobre a renda dos inscritos revelam que 61,80% do total encontra‐se
na faixa de rendimento mensal de até 3 s.m, totalizando 4.550 pessoas. Os inscritos com rendimento
de 3 a 5 s.m. correspondem a 2.401 pessoas, de 5 a 7 s.m., 342, e acima de 7 salários, 69 pessoas.

Foto 11 e 12 ‐ Reuniões com inscritos e cadastramento. Fotos: Acervo Secretaria de Habitação de Americana.

Para efeito do Plano Municipal de Habitação, foi identificado o rendimento nominal dos
inscritos sendo organizados a partir dos grupos de atendimento que caracterizam os municípios tipo
B3 conforme definidos pelo Plano Nacional de Habitação – PLANHAB4.

2

Lei Municipal nº 4.196, de 3 de agosto de 2005.
Conforme o PLANHAB, Municípios tipo B são os municípios integrantes de regiões metropolitanas e com mais de 100 mil
habitantes do Centro‐Sul.
3

4

Via Pública, LABHAB‐Fupam, Logos engenharia. Relatório do Plano Nacional de Habitação, Produto 2. Vol. I e
II, 2008.

26

Tabela 6 – Número de inscritos no Cadastro Municipal por Grupos de Atendimento em Americana
– 2008
Grupos de Atendimento

Renda Familiar em R$

G1
G2A
G2B
G3
G4
G5

Número de Inscritos

0 a 700
700 a 1050
1050 a 1400
1400 a 2000
2000 a 4000
mais de 4000

1.525
2.009
1.093
2.093
568
13
7.301

TOTAL
Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, PMA.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

De acordo com as informações disponibilizadas pelos inscritos, é possível identificar a
localização da atual moradia dos mesmos. A maior parte dos inscritos estão localizados em área
periféricas, e principalmente, em bairros onde já houveram intervenções, o que pode vir a expressar
um processo de adensamento destes bairros e possivelmente, gerando as situações de coabitação
familiar existentes.
Foi possível ainda a identificação do tipo de situação habitacional que os inscritos se
encontram atualmente, conforme declarado, sendo que as principais situações identificadas são de
aluguel e em imóveis cedidos, que podem representar em sua maioria situações de coabitação
familiar.
A diferenciação dos casos em que é necessário subsídio integral e os casos de inscritos que
apresentam uma capacidade de acessar um financiamento habitacional é estratégica para a
viabilização da política habitacional nos próximos anos. Nesse sentido, houve a discussão com os
inscritos da viabilidade de criação de poupança individuais, sendo que 3.590 se propuseram a criar
essa poupança ou já possuem poupança.
Caracterização do Déficit Habitacional em Americana
Para construir uma leitura sobre a questão habitacional na totalidade do município,
recorremos aos dados que demonstram a constituição do universo de domicílios e de população no
município de Americana.
Tabela 7 – Total de Domicílios Particulares no Município de Americana
Informação
Domicílios Particulares Permanente (2000)1
Domicílios Particulares Permanente (2008)

2

Total

Urbano

Rural

52.441

52.363

78

58.741

58.654

87
Fonte: 1‐ Fundação João Pinheiro, 2001.
2‐ Projeção realizada sobre taxa de crescimento populacional da Fundação SEADE.
Sendo que a população do município de Americana em 2000 era de 182.593 habitantes (Dados do Censo 2000,
IBGE), a média de moradores por domicílios era da ordem de 3,49 pessoas por domicílio.
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Déficit Habitacional
Como ponto de partida para leitura do déficit habitacional de Americana foi utilizada a
metodologia concebida pela Fundação João Pinheiro. Como forma de atualizar os dados de 2000, foi
feita a projeção das informações sistematizadas pela FJP para 2007 através da estimativa de
população em Americana da Contagem Populacional do IBGE 2007.
O cálculo do Déficit Habitacional, que estima a necessidade de novas unidades habitacionais, é
composto pelo déficit quantitativo, por reposição ou incremento do estoque, e pelo déficit qualitativo,
que identifica as situações de inadequação habitacional. Assim, segundo a Fundação João Pinheiro
(2005) são utilizados:

a) Para o cálculo do Déficit Quantitativo (novas unidades):
1) Estimativa da necessidade de Reposição do Estoque de domicílios: são considerados os
domicílios rústicos5;
2) Estimativa de Incremento do estoque de domicílios6: são considerados os domicílios
improvisados7 e a coabitação familiar8, composta pelas famílias conviventes secundárias e em
cômodos alugados ou cedidos.

b) Para o cálculo do Déficit Qualitativo (Inadequação habitacional):
1) Densidade excessiva de morador/dormitório (mais de 3 pessoas por cômodo9);
2) Carência de serviços de infra‐estrutura (energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta de lixo);
3) Inadequação fundiária; e
4) inexistência de unidade sanitária interna.
O levantamento das necessidades de novas unidades habitacionais em Americana,
considerando as diferentes formas de identificação da demanda habitacional em Americana, pode
ser sintetizada da seguinte forma:

5

Domicílios que não apresentam paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, construídas com materiais inapropriados.
Apresentam desconforto para seus ocupantes, riscos de desmoronamento e contaminação por doenças em decorrência de
suas precárias condições de salubridade.
6
O componente ônus excessivo com aluguel (quando mais de 30% da renda familiar é comprometida com o aluguel em
famílias com renda inferior a 3 salários mínimos) foi retirado do cálculo do déficit habitacional para os municípios pela
inconsistência dos dados levantados pelo Censo 2000, uma vez que não foi identificado o valor pago do aluguel, apenas a
situação em si.
7
Domicílios instalados em locais construídos para fins não residenciais que, no momento em que foi realizada a pesquisa,
serviam de moradia como, por exemplo, lojas, fábricas, embarcações, carroças, vagões de trens, tendas e grutas.
8
São computadas as famílias conviventes secundárias, que são constituídas por, no mínimo, duas pessoas que residem em
um mesmo domicílio junto com outra família denominada principal.
9
Segundo a Fundação João Pinheiro, “Cômodos são todos os compartimentos integrantes do domicílio separados por
paredes, inclusive banheiros e cozinha, e os existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte integrante
do domicílio. Não são considerados os corredores, alpendres, varandas abertas e outros compartimentos utilizados para
fins não‐residenciais, como garagens, depósitos, etc.”
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Quadro 1 – Levantamentos sobre a demanda habitacional em Americana
Levantamento

Números levantados

Déficit Habitacional Básico – FJP Projetado para 2008 (1)
Cadastro de Demanda Habitacional SEHAB
Novas habitações por incremento de população (projeção 2020)

3.920 domicílios
7.301 inscritos
4.539 domicílios

Nota: (1) Inclui domicílios urbanos e rurais.

Tanto as informações identificadas a partir da metodologia da Fundação João Pinheiro quanto
do Cadastro municipal indicam que as situações de déficit habitacional em Americana estão
concentradas nas faixas de renda mais baixa, em especial na faixa até 3 s.m., ou nos grupos de
atendimento 1 e 2, conforme critério do PLANHAB. Para efeito do Plano Local de Habitação de
Interesse Social de Americana deverão ser definidas estratégia diferenciadas de atendimento de cada
faixa de rendimento, com níveis diferenciados de subsídio. Esses parâmetros deverão se basear nas
definições do Plano Nacional de Habitação – PLANHAB, do Ministério das Cidades.

2.3. Condições e estimativas para o encaminhamento da Demanda Habitacional do
Município.
Disponibilidade de terras para a produção de novas unidades habitacionais
Para estudo da disponibilidade de terras no município, é necessário diferenciar duas situações
diferentes que podem ser verificadas em Americana: a região em que a cidade se consolidou, na
porção oeste do município, e a região chamada de Pós‐Represa, a leste da Represa de Salto Grande,
que não será considera no estudo dos vazios.
A área do Pós‐Represa, apesar de não constituir uma opção a curto e médio prazo, será a única
alternativa à expansão da malha urbana de Americana após a ocupação das áreas livres
remanescentes. É uma região não urbanizada, definida no Plano Diretor como Macro‐zona de Uso
Predominantemente Ambiental/MPA. Nessa zona é possível a ocupação residencial de baixa
densidade, caracterizando‐se, simultaneamente, como área de expansão e de reserva ambiental do
Município.
Este diagnóstico considera como terra disponível aquelas não edificadas, tanto privadas como
públicas, cujas características legais e físicas permitam a implantação de um empreendimento
habitacional.
Os vazios centrais, a despeito de seus preços elevados e dimensões comparativamente
menores, são aptos a opção por empreendimentos verticalizados e seu conseqüente adensamento.
Além disso, a maior concentração de serviços públicos e infra‐estrutura na área central acaba por
relativizar os maiores custos de implantação do empreendimento.
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As áreas localizadas em área periférica, ou seja, no exterior do perímetro central, apresentam
em sua maioria menores preços por m² e maiores dimensões de terreno. A soma dessas áreas
contabiliza um valor expressivamente maior (cerca de cinco vezes a soma das áreas no perímetro
central). No entanto, muitos destes terrenos pressupõem, para a implantação de um
empreendimento, um custo adicional para a extensão da cobertura da infra‐estrutura do município,
como rede de água, esgoto, iluminação pública, asfalto e transporte público.
Os vazios urbanos demarcados pelo PDDI como ZEIS foram calculadas em separado, em função
de suas condições especiais de atendimento à questão habitacional. É importante ressaltar que este
estudo levantou os terrenos aptos a receber empreendimentos habitacionais, não sendo
necessariamente pertencentes ao poder público.
Tabela 8 – Total de terras disponíveis aptas para uso habitacional em Americana
Regiões

Total (m²)

% da área urbana

ZEIS de vazios

630.618,48

0,64

Vazios no Perímetro Central

523.549,37

0,53

Vazios em regiões periféricas

2.618.798,42

2,65

TOTAL

3.772.966,27

3,81

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Custos de aquisição de Terras e Produção Habitacional
O cálculo dos custos de aquisição de terras e produção de unidades habitacionais partiu da
classificação entre áreas centrais, periféricas e ZEIS, descritas no capítulo anterior.
Buscou‐se distinguir tipos diferentes de vazios e localização (Imagem 4), tendo em vista suas
condições de atendimento às diferentes modalidades habitacionais ‐ como prédios, loteamentos, e
casas em sobrados. Estas modalidades podem ser inseridas em diferentes programas, com
conseqüentes diferenças de financiamento e/ou subsídio público.
Para calcular o valor da terra foram utilizados os dados da Planta de Valores Reais, fornecido
pela Prefeitura Municipal de Americana. Com base nesses valores, calculou‐se o preço médio do
metro quadrado, resultado da divisão do preço total com a área total. Os resultados com os dados
atualizados para 2008 estão expressos na tabela que segue.
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Tabela 9 – Atualização dos Preços Médios dos Vazios Urbanos com base em levantamento de
setembro de 2008
Preço Médio do
m² em 2007*
(R$/m²)

Vazios por localização

Incremento do Atualização com base
preço de 2007
em dados de 2008
a 2008**
(em R$)

PERÍMETRO CENTRAL ÁREA < 10.000m²

240,00

40,00%

336,00

PERÍMETRO CENTRAL ÁREA > 10.000m²

113,00

40,00%

158,20

ZEIS DE VAZIOS

30,40

25,00%

38,00

ÁREAS PERIFÉRICAS

29,26

25,00%

36,58

Fontes: *Planta de Valores Reais 2007, PMA
**Valores atualizados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Americana em SET/ 2008.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Custo para Construção de Moradias
Considerando a estimativa de custo de construção de moradias, realizada a partir das
diferentes modalidades habitacionais ‐ ocupação vertical, e ocupação horizontal (sobrados) e lotes
urbanizados com embrião, e o cálculo do custo da terra. Chegou‐se ao custo total por unidade
habitacional, conforme tabela a seguir.

Tabela 10 – Custo Total por Unidade Habitacional
Custo Médio da
Terra por Unidade
Habitacional
(R$)(A/B)

Custo de
Construção da
Unidade
Habitacional
(R$)

Custo Total da
Unidade
Habitacional

Combi‐
nação

Tipo de Vazio

Modalidade
Habitacional

A

Área Central < 10.000m²

Ocupação Vertical

14.397,00

51.512,50

65.909,50

B

Área Central > 10.000m²

Ocupação Horizontal
(sobrados)

9.605,00

38.220,00

47.825,00

C

Área Central > 10.000m²

Ocupação Vertical

6.780,00

51.512,50

D

Área Periférica

Lote urbanizado com
embrião

4.389,00

23.920,00

28.309,00

E

ZEIS

4.561,00

23.920,00

28.481,00

F

ZEIS (30% de doação)

23.920,00

23.920,00

Lote urbanizado com
embrião
Lote urbanizado com
embrião

‐

58.292,50

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
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Imagem 4 ‐ MAPA DE VAZIOS URBANOS

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana, 2008.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
Situação sem escala
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Atendimento da Demanda Habitacional x Custo
Para o cálculo do custo de atendimento à demanda, foram utilizados os grupos de
atendimento definidos pelo PLANHAB. Os cálculos foram realizados a partir do custo total da unidade
habitacional (Tabela 10), multiplicado pela quantidade de unidades habitacionais necessárias para
cada grupo de atendimento. Existem, porém, casos em que a necessidade do grupo de atendimento
superava a possibilidade de atendimento da combinação. Nestes casos, o número considerado foi à
possibilidade de atendimento da combinação (Tabela 11).
O novo tamanho do lote mínimo definido pelo Plano Diretor, que passou de 150m² para
300m², também interfere na questão da disponibilidade de terra no município, ao diminuir o
aproveitamento das glebas remanescentes.
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Tabela 11 – Custo total para empreendimento por combinação e grupo de atendimento
Grupo de
atendimento

Faixa de Renda

Necessidade de
Novas
COMBINAÇÃO A
Unidades
(R$)
Habitacionais

Possibilidade de
atendimento
(unidades
habitacionais)

COMBINAÇÃO B
(R$)

COMBINAÇÃO C
(R$)

COMBINAÇÃO D
(R$)

COMBINAÇÃO E
(R$)

COMBINAÇÃO F
(R$)

985

5.464

7.741

10.475

2.522

757

GRUPO 1

até R$ 700,00

1525

64.327.672,00

46.677.200,00

56.893.480,00

27.629.584,00

27.797.456,00

18.107.440,00

GRUPO 2

de R$ 700,00 a
R$ 1.400,00

3.102

64.920.857,50

147.253.175,00

179.482.607,50

87.163.411,00

71.829.082,00

18.107.440,00

GRUPO 3

de R$ 1.400,00 a
R$ 2.000,00

2.093

64.920.857,50

133.910.000,00

163.219.000,00

79.265.200,00

71.829.082,00

18.107.440,00

GRUPO 4

de R$ 2.000,00 a
R$ 4.000,00

568

28.538.813,50

20.708.225,00

25.240.652,50

12.257.797,00

12.332.273,00

10.357.360,00

GRUPO 5

mais de R$ 4.000,00

13

856.823,50

621.725,00

757.802,50

368.017,00

370.253,00

310.960,00

7.301

481.205.259,50

349.170.325,00

425.593.542,50

206.684.009,00

207.939.781,00

174.639.920,00

Total

FONTE: Plano Nacional de Habitação
Elaboração: Cooperativa Integra
*Casos em que a necessidade de novas unidades supera a possibilidade de atendimento da combinação em questão. Nestes casos, a quantidade de unidades habitacionais
adotada foi a possibilidade de atendimento da combinação.
** Este quadro foi construído na Etapa 2 (Diagnóstico Técnico) de elaboração deste PLHIS. Seus valores serviram como referência para a elaboração dos cenários de
investimentos que serão apresentados a seguir.
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2.4. Quadro Normativo e Institucional
Organização institucional e Quadro normativo
Nos últimos anos observa‐se a construção de um importante quadro institucional e
administrativo para as políticas habitacionais, entre as quais se destacam:
•

Realização dos processos de Conferência das Cidades em sua etapa municipal em 2003,

2005 e 2007;
•

Constituição do Fundo Municipal de Habitação, do Conselho Municipal de Habitação, e da

Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social (Lei n°
4.196/2005);
•

Revisão e aprovação do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana

(Lei Complementar n° 4.597/2008);
•

Aprovação de Lei de Uso e Parcelamento do Solo (Lei n° 4.676/2008).

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano ‐ SHDU é o órgão responsável, dentro da
estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal (conforme Lei n°3.818/2003), pela execução,
coordenação e supervisão das políticas e programas do Município voltados para o desenvolvimento
habitacional e urbano, com destaque para a viabilização de moradias, estruturação de conjuntos
habitacionais e o progresso da comunidade. A SHDU é divida em duas grandes unidades – a Unidade
de Habitação e a Unidade de Desenvolvimento Urbano. Além da SHDU a estruturação da política
habitacional esta mais diretamente relacionada a outras três Secretarias Municipais, entre elas a
Secretaria de Planejamento e Controladoria, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e a Secretaria
de Negócios Jurídicos.

Um novo quadro normativo para a questão habitacional se configura em Americana, com a
aprovação e revisão das legislações urbanísticas em conformidade com o Estatuto das Cidades.
O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Município de Americana tem como
finalidade estabelecer uma política de desenvolvimento territorial que garanta a função econômico‐
social do município valendo‐se dos princípios de garantia do bem‐estar de sua população, função
social da propriedade, sustentabilidade do desenvolvimento, e integração regional. Entre os
objetivos do PDDI que vem de encontro com a política habitacional, citamos:
‐ A promoção do atendimento as demandas habitacionais.
‐ A reurbanização de áreas passíveis de recuperação, incentivando a ampliação da oferta de
moradia à população de baixa renda.
‐ A maximização do rendimento social da ocupação do solo.
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Para cumprir estes objetivos o PDDI estabelece diretrizes para a política habitacional do
município:
‐ A integração e recuperação de áreas ocupadas irregularmente por sub‐habitações.
‐ A ampliação de parcerias com o estado e com a união para a construção de moradias
populares e a erradicação de sub‐habitações.
‐ O fortalecimento dos mecanismos participativos.
‐ A elaboração do Plano Municipal de Habitação em consonância com o Plano nacional,
estadual e municipal.
‐ O incentivo a empreendimentos auto‐gestionários.

Destacamos também outros importantes instrumentos para a política habitacional presentes
no PDDI e leis complementares do município:
‐ No PDDI as Unidades de Zona Especial de Interesse Social (UZEIS) foram regulamentadas e
demarcadas. A UZEIS é definida como porção do território destinado à regularização fundiária
e ao incentivo da produção de Habitação de Interesse Social – HIS. A produção de HIS é
destinada à população com faixa de renda de até 10 s.m., com lotes de terrenos com área
mínima de 150m² e frente mínima de 7,5m². O Loteamento Popular, admitido somente
quando vinculado a programas habitacionais da Prefeitura Municipal ou entidades
devidamente autorizas por lei, sem fins lucrativos, adotará parâmetros iguais;
‐ Nas unidades de ZEIS os proprietários que doarem ao município 30% de sua área poderão
requerer que seu remanescente seja desafetado de ZEIS mediante condições específicas;
‐ O Plano Diretor trata também da Outorga Onerosa do direito de construir, que necessita
ainda ser regulamentada. O PDDI determina que os recursos auferidos da aplicação da outorga
onerosa serão geridos pelo Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social;
‐ O Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios e o IPTU progressivo são também
instrumentos definido no Plano Diretor que necessitam de regulamentação;
‐ O PDDI delimita ainda o instrumento Direito de superfície. Delimitado para ser utilizado em
áreas particulares onde exista carência de equipamentos urbanos e comunitários ou para a
remoção temporária de moradores de núcleos habitacionais em função de obras de
urbanização.
Alguns instrumentos jurídicos que podem auxiliar o município na implantação da Política
Habitacional de interesse Social ainda carecem de regulamentação, entre eles:
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‐ O Direito de Preempção e a Transferência do Direito de Construir são apenas citados no PDDI,
carecendo de definição e regulamentação. Estes dois instrumentos são importantes
ferramentas para que o município possa adquirir novas áreas para os projetos habitacionais;
‐ Não existem definições específicas para as UZEIS de regularização. Há a necessidade da
definição de parâmetros jurídicos específicos para que as áreas demarcadas possam ter
padrões urbanísticos próprios, permitindo a melhoria das condições urbanas e a regularização
fundiária;
‐ Falta de legislação específica para os casos de regularização fundiária de interesse social,
inclusive com a determinação de procedimentos específicos para registro imobiliário.

Instrumentos de gestão participativa
No ano de 2005 foi criado o Conselho e o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de Interesse Social. O Conselho é um órgão com participação paritária entre representantes
do governo municipal e da sociedade civil. O Consellho tem entre suas competências, estabelecer as
diretrizes e os programas de alocação dos recursos do Fundo, bem como, aprovar anualmente o
orçamento do Fundo.
Entre as finalidades do Fundo Municipal de Habitação de Interesse social, cabe destacar os
investimentos em programas e projetos de habitação de interesse social, financiamento para
elaboração, aprovação e execução de projetos habitacionais e de urbanização e de materiais de
construção, ferramentas e insumos necessários para execução de habitações populares.
Um importante instrumento existente no município é a possibilidade de desenvolvimento de
serviço de assessoria técnica para projetos de habitação de interesse social, com supervisão e
coordenação dos serviços realizado pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Em
2007, em lei específica (Lei n° 4.536), foram definidos parâmetros para a criação e prestação de
serviço de assessoria técnica, que podem envolver distintos aspectos do projeto habitacional, dentre
eles: elaborar diagnóstico da situação social da população, assim como da situação física, fundiária e
ambiental das áreas de intervenções; preparar e acompanhar a tramitação da documentação
técnica, jurídica, administrativa e contábil necessária à aprovação das intervenções junto aos órgãos
técnicos e de financiamento competentes; e assessorar à comunidade durante o desenvolvimento
das etapas de obras.
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3. Princípios, Objetivos e Diretrizes do PLHIS
Os princípios, objetivos e diretrizes orientam ideologicamente a definição dos instrumentos,
cenários e metas de enfrentamento da problemática das necessidades habitacionais no município de
Americana.

PRINCÍPIOS
São princípios do Plano de Habitação de Interesse Social de Americana, em consonância com
os elencados pela Política Nacional de Habitação (Ministério das Cidades, 2004):

‐ Garantir o direito universal à moradia digna. O direito à moradia como direito e vetor de inclusão
social garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infra‐estrutura, saneamento ambiental,
mobilidade, transporte coletivo, equipamentos, serviços urbanos e sociais;
‐ Função social da propriedade urbana. Buscar implementar instrumentos de reforma urbana a fim
de possibilitar melhor ordenamento e maior controle do uso do solo, de forma a combater a
retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada;
‐ Considerar a questão habitacional como uma política de Estado. Implementar a política municipal
de forma articulada as demais esferas de poder, devendo ser, ainda, uma política pactuada com a
sociedade e que extrapole um só governo;
‐ Gestão democrática e participativa da política habitacional.

Participação dos diferentes

segmentos da sociedade, possibilitando controle social e transparência; e
‐ Articulação das ações de habitação à política urbana. Considerando de modo integrado com as
demais políticas sociais e ambientais.

OBJETIVO GERAL
‐ Consolidar a Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, Lei n°
4.196/2005, através da implementação de seus objetivos;
‐ Articular a Política Municipal de Habitação de Interesse Social ao Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos expressam os desafios que o plano se destina a cumprir,
principalmente no que diz respeito ao acesso à habitação, à terra e a gestão da Política Municipal de
Habitação de Interesse Social, sendo estes:
1) Criar mecanismos para buscar atender e controlar o déficit habitacional no município;
2) Articular, através dos programas previstos no Plano Nacional de Habitação e Programas do
Governo Estadual, recursos e meios para o atendimento do Cadastro municipal de demanda
habitacional;
3) Propor mecanismos e indicações de garantias legais que possibilitem ampliar o estoque de terras
públicas para provisão habitacional;
4) Viabilizar acesso à terra urbanizada, aos serviços públicos essenciais e aos equipamentos sociais
básicos;
5) Garantir melhor aproveitamento da infra‐estrutura instalada, dos equipamentos urbanos e do
patrimônio construído;
6) Oferecer condições para o funcionamento dos canais de participação da sociedade, na definição
e no controle social da política habitacional;
7) Viabilizar a atuação integrada e articulada, do ponto de vista institucional e financeiro, com os
demais níveis de governo;
8) Articular ações para que os instrumentos do Estatuto da Cidade, previstos no Plano Diretor
municipal, lei n° 4.597/2008 sejam implementados;
9) Articular ações da política de habitação a programas dirigidos à inclusão social.
Para o pleno atendimento dos objetivos da política habitacional do município, o Plano
Municipal de Habitação de Interesse Social estabelece como suas diretrizes:
‐ Desenvolver uma política de subsídios à Habitação de Interesse Social, viabilizando o atendimento,
com recursos não onerosos, para as famílias de mais baixa renda;
‐ Ampliar o estoque de terras públicas para produção de HIS, utilizando os institutos jurídicos e
urbanísticos previstos pelo Plano Diretor e legislações específicas;
‐ Identificar os imóveis vazios ou subutilizados do município, prioritariamente nas áreas centrais, para
aplicação dos instrumentos disponíveis à indução da ocupação dessas áreas;
‐ Privilegiar em programas habitacionais de interesse social em áreas centrais a tipologia vertical,
com vistas a garantir o melhor aproveitamento da infra‐estrutura instalada, dos equipamentos
urbanos e do patrimônio construído;
‐ Promover programas de atendimentos habitacionais adequados a pequenos lotes esparsos,
buscando não criar guetos de segregação espacial da população atendida;
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‐ Garantir o incentivo e apoio à formação de agentes promotores e financeiros não estatais, a
exemplo das cooperativas e associações comunitárias auto‐gestionárias na execução de programas
habitacionais;
‐ Desenvolver ações junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, visando à solução de pendências
contratuais e de regularização de registros imobiliários, relacionadas à produção habitacional e
fundiária;
‐ Estruturar um programa de assistência técnica e jurídica para HIS e HMP que atenda a indivíduos,
entidades, grupos comunitários e movimentos na área de habitação de interesse social;
‐ Criar mecanismos de simplificação e agilização dos procedimentos de aprovação de novos
empreendimentos habitacionais pelo mercado imobiliário, de habitação de interesse social ou de
mercado popular;
‐ Articular de forma democrática as instâncias municipal, estadual e federal de política e
financiamento habitacional, visando à otimização dos recursos disponíveis;
‐ Integrar as ações em habitação com as demais políticas urbanas, sociais e ambientais, de forma a
garantir o direito à habitação como direito à cidade, incluindo o acesso a equipamentos sociais e de
infra‐estrutura urbana, condições adequadas de mobilidade urbana e a proteção dos recursos
naturais e da paisagem;
‐ Promover a criação de um cadastro único de demanda habitacional do município, evitando a
duplicidade de atendimento;
‐ Desenvolver estratégia de publicização dos indicadores aferidos pelo monitoramento e avaliações
periódicas, gerais ou específicas, como ferramenta de controle social das ações;
‐ Promover instância de formação e participação da sociedade, como as Conferências de Habitação e
da Cidade, bem como, curso de formação no âmbito do Conselho Municipal de Habitação de
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social com matérias, entre outras, referentes à gestão do
Fundo;
‐ Articular as ações da política habitacional a programas dirigidos à inclusão social, através da geração
de renda, emprego e capacitação dos grupos excluídos ou vulneráveis;
‐ Garantir informações atualizadas acerca dos imóveis públicos, quanto à origem, destinação, uso e
regularidade perante o registro de imóveis, identificando imóveis aptos a viabilizar programas
habitacionais;
‐ Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais irregulares em áreas inadequadas para
esta finalidade, tais como as áreas de preservação ambiental e áreas de uso comum do povo;
‐ Inibir o adensamento e a ampliação das áreas ocupadas irregularmente, urbanizadas ou não;
‐ Promover a requalificação urbanística e a regularização fundiária das áreas oriundas de ocupações
irregulares, e sua plena inserção nos serviços de controle e manutenção urbanos da cidade;
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‐ Desenvolver mecanismos de negociação e conflitos relacionados com o uso e a posse de imóveis,
visando evitar despejos e ações reintegratórias;
‐ Observação de critérios de acessibilidade universal, bem como reserva e adequação de parcela das
unidades habitacionais produzidas para o atendimento a pessoas portadoras de deficiência e para
idosos;
‐ Estimular a diversidade de soluções arquitetônicas e urbanísticas nos projetos habitacionais, tendo
em vista as características diferenciadas de suas demandas e as condicionantes do meio físico,
visando à melhoria da qualidade paisagística e ambiental dos empreendimentos habitacionais e a
adequação às necessidades de suas demandas;
‐ Estimular e desenvolver tecnologias de projeto, construção e manutenção dos empreendimentos
habitacionais voltados para o princípio do desenvolvimento sustentável, contemplando alternativas
de conservação de água e energia, reciclagem de resíduos sólidos e valorização das áreas verdes e de
lazer;
‐ Aprimorar e desenvolver informações atualizadas sobre a situação habitacional do município,
através da atualização permanente do Banco de Dados em habitação e de sua relação com outros
sistemas de informação e dados do município (Geoprocessamento);
‐ Desenvolver esforços, junto a demais Prefeituras da Região Metropolitana e instâncias de
articulação, para a elaboração de um diagnóstico conjunto da questão habitacional, que dê suporte
para a elaboração de uma política habitacional de âmbito da RMC.
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4. Estrutura Institucional Municipal de Implementação do PLHIS
4.1. Questões institucionais
A gestão democrática da cidade está prevista como uma das diretrizes gerais da política
urbana, estabelecida nos termos do Estatuto da Cidade, Lei federal n° 10.257/2001, que regulamenta
os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Nesse sentido, o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado do Município, lei n° 4.597/2008 estabeleceu como um dos princípios da Política de
Desenvolvimento Territorial de Americana a gestão participativa e democrática.
A lei n° 4.196/2005, que dispõe sobre a Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de Interesse Social, prevê como um dos seus objetivos: adotar mecanismos adequados de
acompanhamento, execução e controle dos programas habitacionais, garantindo a sua plena
realização, de acordo com as finalidades habitacionais propostas.
A Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social tem na
Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano ‐ SHDU, no Conselho Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social e na Comissão Gestora do Fundo Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social os responsáveis por sua operação
(conforme art. 3° da lei n° 4.196/2005).
Entre as atribuições da SHDU, definidas no art. 5° da lei n° 4.196/2005, além de outras, está:
‐ elaboração dos planos anuais e plurianuais para utilização dos recursos do Fundo, fixando as
metas a serem alcançadas;
‐ acompanhar e avaliar a execução dos programas e projetos, mediante relatórios gerenciais
semestrais, com a finalidade de proporcionar ao Conselho Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social e à Comissão Gestora do Fundo Municipal de
Habitação Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, os meios para aferir os resultados dos
programas em andamento, nos seus diversos aspectos físicos, econômico‐financeiros, técnicos,
sociais e institucionais e sua vinculação às diretrizes e metas do governo municipal;
‐ submeter à apreciação do Conselho, juntamente com a Comissão Gestora, as contas do
Fundo, ao menos uma vez ao ano.
As atribuições enunciadas devem ser mediadas por processos participativos de gestão,
considerando os objetivos da Política.
A composição do Conselho, definida pela Política, garante representatividade das secretarias
municipais de áreas afins — Secretarias de: Habitação e Desenvolvimento Urbano; Planejamento e
Controladoria; Fazenda; Promoção Social; Negócios Jurídicos; Obras e Serviços Urbanos —, além da
participação de entidades representativas da sociedade organizada: AEAA – Associação dos
Engenheiros e Arquitetos de Americana; IAB‐ Instituto dos Arquitetos do Brasil (Núcleo Americana);
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dois representantes de associações comunitárias e representantes de bairro; dois representantes das
associações que atuam na área de habitação popular, que estejam devidamente regulamentados no
município; e um representante do Sindicato dos Trabalhadores de Americana.
Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Americana, lei n°
4.597/2008, a gestão da política urbana e do planejamento é o instrumento da criação da atividade
permanente de desenvolvimento sustentável do território, baseada na transparência, participação e
gestão democrática do município. Para tanto, nesta lei fica criado o Sistema Municipal de
Planejamento ‐ SMP, composto pelo: Conselho de Desenvolvimento da Cidade; o Fundo Municipal de
Desenvolvimento Urbano; uma Entidade Executiva; e o Sistema Municipal de Informações
Georreferenciadas ‐ SIG.
A gestão financeira do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano é de competência da
Secretaria de Planejamento e Controladoria. Trimestralmente deverá ser publicado na imprensa
oficial, balancete demonstrativo da receita e da despesa, após apresentação e aprovação do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano – CMDU.
O SIG permitirá a avaliação constante do desempenho das políticas implantadas. Sistematizará
as informações existentes em todos os órgãos da administração direta e indireta, visando construir
instrumentos que facilitem a execução das políticas públicas e estudos de viabilidade para
implantação de novas ações.
O objetivo do Sistema Municipal de Planejamento é garantir a gestão democrática da cidade
através de ações da administração municipal, da participação social na gestão pública, da realização
de conferências municipais, sobretudo de assunto de interesse urbano, realização de debates,
audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, lei de diretrizes
orçamentárias e do orçamento anual na organização, implantação e gestão das informações
necessárias ao funcionamento do planejamento integrado.
Considerando que em Americana apresenta‐se uma divisão de competências entre quem lida
com a questão habitacional e quem cuida do planejamento territorial e controle do uso do solo, é
importante que as gestões da Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social definida pela lei n° 4.196/2005 e da Política Urbana e do Planejamento expressa no
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Americana, lei n° 4.597/2008, sejam
compatibilizadas e promovam ações integradoras, através da atuação dos conselhos, que a
dialoguem no sentido de promover uma cidade mais justa urbana e socialmente.

a) Desenvolvimento Institucional
O desenvolvimento institucional deve ser considerado como uma diretriz estratégica para o
fortalecimento da Política Municipal de Habitação de Interesse Social.
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A política habitacional deve contemplar mecanismos de gestão, que possibilitem integrar
diferentes atores, distintas esferas e níveis de atuação, de forma transparente e eficiente. Nesse
sentido, devem ser instituídos ou aprimorados mecanismos e práticas de planejamento que resultem
em modernização organizacional e capacitação técnica dos agentes públicos e privados, buscando
propiciar uma maior capacidade de gerenciamento das questões habitacionais.
Qualificar os instrumentos de gestão do funcionamento do Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social e do Conselho gestor (instrumentos exigido como
requisito para acesso aos recursos do FNHIS), de maneira gradual, com vistas a assegurar a oferta de
recursos regulares e em fluxo constante para implementação da Política de Habitação.
No arranjo institucional do PLHIS, são considerados agentes promotores de programas
habitacionais de interesse social os órgãos, instituições e empresas públicas – estatais ou não – e
privadas que promovem empreendimentos habitacionais dirigidos para grupos de famílias de baixa
renda, conforme definidos pelo PLANHAB.
Assim, são importantes agentes promotores do PLHIS de Americana, entre outros:


Governo Federal (através do SNHIS), estado e município (por intermédio de seus órgãos

executores da administração indireta, secretarias de habitação ou outros órgãos responsáveis
pelo setor);


Cooperativas e associações habitacionais;



Empresas do setor da construção civil.

b) Mecanismos de Institucionalização
A SHDU é órgão responsável pela coordenação efetiva de implementação do PLHIS, sendo o
principal ator das ações de habitação em nível municipal, assumindo o papel de articuladora entre as
diversas políticas setoriais.
Cabe ao poder público dar suporte ao Conselho Gestor local, promovendo processos de
capacitação dos conselheiros, para tornar a sua atuação cada vez mais eficaz.
As cooperativas e associações que atuam no setor habitacional de interesse social no município
são agentes promotores locais de habitação e como tal devem receber incentivos, através da
provisão de assistência técnica e de capacitação, à elaboração e execução de seus projetos, a serem
financiados com recursos dos fundos de habitação de interesse social, nacionais e locais. Nesse
sentido, dado o papel que assumem, o PLANHAB considera fundamental que se estabeleça uma
regulação básica da atuação das associações e cooperativas, que entre outros aspectos, defina:
‐ como e a quem devem dirigir propostas ou participação em seleção de prestadores de
serviços e aquisição de bens financiados com recursos do FNHIS;
‐ condições para assinatura de contratos de repasse com a CEF;
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‐ como promover parcerias com o setor público municipal para viabilização dos
empreendimentos;
‐ orientações para as prestações de contas.
A assistência técnica em Americana, prevista em legislação, deve ser consolidada como um
componente fundamental nas atividades do setor habitacional. Nesse sentido, deve incorporar
elementos previstos na Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social e a definição das estratégias propostas pelo PLANHAB em suas linhas de ação.

c) Prestações de Conta e Relatórios de Gestão
A Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social estabelece os
mecanismos de controle financeiro e de gestão, que devem ser detalhados no PLHIS. Conforme o
PLANHAB, “os agentes executores (públicos ou não) devem elaborar prestações de contas parciais e
totais referentes aos recursos contratados com os fundos, para que o agente operador e os agentes
gestores possam fazer o acompanhamento contratual. Os relatórios de gestão da aplicação dos
recursos do FNHIS e dos fundos locais são instrumentos gerencias de exigência legal (Lei n.°
11.124/2005) requeridos dos municípios, dos estados e do Ministério das Cidades”.
Assim, o PLHIS, no que se refere à gestão do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de Interesse Social, deve estar adequado a esse formato de prestação de contas, garantindo
ao Conselho: controlar movimentações e saldos, fiscalizar a aplicação dos recursos e analisar e
aprovar prestações de conta e o Relatório de Gestão Anual das realizações na área de habitação
financiadas com recursos do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social.
O financiamento da Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social deverá ser realizada por meio de repasse fundo a fundo, isso é, pela transferência de valores
diretamente do fundo nacional e do fundo estadual para o fundo municipal, a partir de critérios
estabelecidos pelos conselhos gestores dos fundos.
As informações dos relatórios de gestão serão insumos fundamentais para o monitoramento e
avaliação da Política e do PLHIS, dando a exata dimensão da qualidade da aplicação dos recursos
investidos em Habitação de Interesse Social no município.

4.2. Participação e Controle Social
A Política Nacional de Habitação considera a participação e controle social entre os
fundamentos da institucionalização do Sistema Nacional de Habitação. Para tanto, entende como
necessário fortalecer as instâncias de representação e participação da sociedade civil organizada,
através do rebatimento efetivo das decisões destas instâncias nas políticas locais, do
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desenvolvimento institucional dos conselhos, e evitando possíveis sobreposições de atribuições das
diferentes instâncias de participação.
O controle social no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ‐ SNHIS se dá através
dos Conselhos, que legitimam as ações da política habitacional de enfrentamento e solução do déficit
habitacional local.
No âmbito da PLHIS, o controle social está institucionalizado na garantia de funcionamento do
Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, previsto na Política
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, como órgão colegiado de
caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, que reúne representantes da sociedade civil e do
poder público, vinculado a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano. O Conselho tem
como principal função estabelecer, através das diretrizes e metas, a distribuição dos recursos do
fundo que gere, assim como o acompanhamento e controle da aplicação dos recursos.
A atualização periódica de dados dos diagnósticos locais, repassados por instituições públicas e
privadas responsáveis pela execução da política e a disseminação das informações produzidas,
garantem condições à participação dos setores sociais de influenciar na gestão com maior eficácia e
são mecanismos de controle social.
Os representantes do Conselho devem ser incentivados a participar de Conferências de
habitação e de temáticas afins à questão urbana, como forma de formação dos quadros e
fortalecimento das instâncias representativas.
A temática habitacional apresenta implicações regionais. Nesse sentido, os organismos
gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas devem incluir instâncias de
participação da população e de associações representativas, para debate da política habitacional e
urbana de forma integrada e em consonância com a política nacional.
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5. Programas
A definição dos programas que comporão a política de habitação do município é de extrema
importância para que se alcance aos princípios, objetivos e diretrizes estabelecidos neste PLHIS.
Os programas propostos consideram, ainda, os antecedentes das práticas e experiências já
realizadas no município no que se refere à intervenção pública em habitação, o diagnóstico realizado
e apresentado neste PLHIS.
Através da implementação dos programas, do atendimento das metas da maneira estabelecida
pelas estratégias de atuação, o PLHIS cria as condições para o enfrentamento do déficit habitacional
do município, visando seu equacionamento.
A composição dos programas se remete a uma questão anterior, a diversificação da demanda
habitacional do município, como agrupá‐la e considerá‐la no universo dos programas. Nesse sentido,
de acordo com o Plano Nacional de Habitação – PLANHAB, foram estabelecidos grupos de
atendimento de forma a estratificar a população a partir de critérios diferenciados de acesso ao
financiamento formal10 e distribuição e prioridade dos recursos onerosos e não onerosos, baseados
fundamentalmente em faixas de capacidade de pagamento das famílias e não mais em salários
mínimos como usualmente utilizado por outras metodologias.
No entanto, entendemos como importante manter as referências, também, em relação ao
salário mínimo nacional, sem perder de vistas as considerações do PLANHAB.
Assim, segundo o conceito adotado no PLANHAB, foram definidos valores de renda, de
financiamento e de subsídio necessário para cada grupo, considerando‐se ainda o tipo de município
em questão, também de acordo com a classificação estabelecida pelo PLANHAB (PLANHAB, Produto
5, p.33), sendo que o município de Americana classifica‐se como Município Tipo B (Municípios
integrantes de regiões metropolitanas e com mais de 100 mil habitantes do Centro‐Sul).
Os grupos de atendimento são (PLANHAB, Produto 3, p. 98‐99):

10

A capacidade de acesso a financiamentos formais utilizou critérios como a capacidade da família de oferecer garantia
real, de constituir poupança prévia e do nível e estabilidade da renda/emprego.
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Quadro 2 ‐ Grupos de Atendimento segundo PLANHAB, quanto a condições de acesso a
financiamentos, por faixa de rendimento familiar11 e fontes de recursos, para Americana
Condição de acessar um financiamento

Faixa de rendimento
familiar (município tipo
B)

Fontes de recursos
prioritárias

Grupo 1

Famílias com renda líquida abaixo da linha de
financiamento

Zero a R$ 700,00

FNHIS

Grupo 2

Famílias que acessam ao financiamento
habitacional, mas que requerem subsídio de
complemento e equilíbrio

De R$ 700,00 a R$
1.400,00

FGTS / FNHIS
Financiamento com
subsídio

Grupo 3

Famílias podem acessar ao financiamento
habitacional, com subsídio de equilíbrio

De R$ 1.400,00 a R$
2.000,00

FGTS Financiamento
com desconto

Grupo 4

Famílias com capacidade de assumirem
financiamento habitacional

De R$ 2.000,00 a R$
4.000,00

FGTS

Grupo 5

Famílias com capacidade de acesso a um
imóvel através de financiamento de mercado

Mais de R$ 4.000,00

SBPE

Grupo de
Atendimento

Fonte: PLANHAB, Produto 5.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Assim, tomando como referência a estratificação utilizada pelo PLANHAB, as famílias que
compõem o Cadastro Municipal de Demanda Habitacional de Americana podem ser organizadas
segundo os mesmos critérios de renda, de forma que o total de cada grupo em 2008 e projetado
para 2020 são apresentados na tabela abaixo.
A esse total foram somados os casos de famílias em área de risco em 2008 e o Grupo de
Atendimento 2 foi subdividido em dois (G2A e G2B), em função da capacidade diferenciada do Grupo
2B de acesso a recursos onerosos.
Tabela 12 ‐ Demanda habitacional em Americana segundo Cadastro Municipal – 2008 e projeção
2020
Grupos de
Atendimento
G1
G2A
G2B
G3
G4
G5
TOTAL

Renda Familiar em R$
0 a 700
700 a 1050
1050 a 1400
1400 a 2000
2000 a 4000
mais de 4000

DÉFICIT ATUAL

PROJEÇÃO PARA 2020
1.525
2.009
1.093
2.093
568
13
7.301

1708
2250
1224
2344
636
15
8.176

Fonte: Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Prefeitura de Americana.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
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Para eventuais comparações a partir da divisão em salários mínimos, considerar o salário mínimo em dezembro de 2008
(R$ 415,00).
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Para a viabilização dos programas propostos pelo município no que diz respeito à captação de
recursos públicos, torna‐se importante considerar os critérios definidos de atendimento para cada
grupo pelo PLANHAB, orientando que:
_ O atendimento do Grupo 1 deverá contar com recursos do FNHIS, com contrapartida dos
entes federativos (estados, DF e municípios), sendo que a contrapartida municipal equivale a
um valor médio de investimento de 30%;
_ Parte do recurso disponível do FNHIS será utilizada como subsidio de complemento para
alavancar financiamentos para o Grupo 2;
_ O atendimento do Grupo 3, por apresentar alguma capacidade de pagamento regular,
poderá ser feita pela promoção privada de unidades habitacionais, tendo sempre aportes de
subsídios do Poder Público;
_ O atendimento dos Grupos 4 e 5 será feita diretamente pela iniciativa privada sem
intermédio do Poder Público por possuírem uma capacidade de pagamento regular e garantias
reais para assumir financiamentos em valores suficientes para adquirir moradias adequadas
ofertadas por promotores privados no mercado imobiliário formal.
Desta forma, adotando‐se as considerações acima apresentadas, os Programas a serem
implementados a partir do PLHIS de Americana são:
1. Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas;
2. Programa de Apoio a Promoção Privada de Unidades Habitacionais;
3. Programa de Assistência Técnica;
4. Programa de Regularização Fundiária;
5. Programa de Locação Social;
6. Programa de Desenvolvimento Institucional.
5.1. Programa de Produção Pública de Unidades Habitacionais Novas
A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana vem consolidando a oferta
pública de unidades habitacionais como uma das formas de atender a demanda de habitação de
interesse social no município, como parte de uma política de subsídio para HIS.
Busca‐se com o presente programa o aprimoramento dessa pratica já existente, bem como a
consolidação de uma produção pública que articule desenvolvimento tecnológico, processos
alternativos e tipológicos de construção e participação da população envolvida nos processos de
elaboração e implementação dos empreendimentos habitacionais viabilizados em Americana.
Para tanto, deve‐se considerar imprescindível aprofundar a articulação da produção
municipal de novas moradias com a produção viabilizada por órgãos estaduais (CDHU e COHABs),
ampliando a capacidade de provisão pública no município.
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Objetivo: promover a oferta pública de unidades habitacionais para atender a demanda habitacional
do município, prioritariamente para as famílias com menor renda e identificadas como déficit
quantitativo, como demanda demográfica e em situações de risco e remoção.
Tipos de atendimento: Considerando‐se o histórico de produção habitacional no município pelos
diferentes agentes promotores, o atendimento da demanda poderá ser através de:
•

Produção pública de moradias prontas pelo município (horizontal e vertical);

•

Produção pública de moradias prontas por autogestão (horizontal);

•

Produção pública de Loteamentos + embrião pelo município;

•

Produção pública de Loteamentos + embrião por autogestão + Assistência Técnica.
Tais tipos de atendimento já são desenvolvidos no município, sendo que no caso de unidades

verticais, a produção existente foi realizada pelo CDHU.
Como forma de estimular a qualidade arquitetônica, a diversidade de projetos, tipologias e
adequação às necessidades da população a ser atendida, recomenda‐se que para contribuir com a
produção através do município sejam realizados concursos públicos para a elaboração dos projetos a
serem executados, podendo ainda compor um banco de projetos de habitação de interesse social,
que incorporem a adoção de tecnologias alternativas e de aproveitamento dos recursos naturais.
Cabe nesse sentido, o estabelecimento de convênios com instituições de pesquisa e ensino.
Perfil dos grupos de atendimento prioritário: famílias que não apresentem capacidade de acessar a
moradia digna através do mercado imobiliário formal (Grupo de Atendimento 1 e 2 ou de 0 a 3,37
s.m.), necessitando de subsídio público para tanto, e identificadas como déficit quantitativo, como
demanda demográfica e em situações de risco e remoção.

Agentes envolvidos e atribuições:
‐ Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
Agente Coordenador e Promotor;
‐ Governo Estadual, através da CDHU e COHABs;
‐ Agentes de Assistência Técnica.

Fontes de Recursos:
‐ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS;
‐ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
‐ Recurso orçamentário do governo estadual destinado ao Fundo Paulista de Habitação de Interesse
Social;
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‐ Recurso orçamentário do governo municipal destinado ao Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social.

Quadro 3 ‐ Linhas de financiamento possíveis do Ministério das Cidades
Objetivo

Programa

Produção e
Aquisição de UH

Ação de Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse Social

Produção e
Aquisição de lote

Ação de Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse Social

Produção de UH

Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse Social

Produção de UH

Pró‐Moradia

Modalidade
Produção ou
Aquisição de
Unidades
Habitacionais
Produção ou
Aquisição de Lotes
Urbanizados
Produção de
Moradias
Produção de
Conjuntos
Habitacionais

Limite de
Renda

Fontes de
Recursos

R$ 1.050,00

FNHIS

R$ 1.050,00

FNHIS

R$ 1.050,00

FNHIS

3 salários
mínimos

FGTS

Fonte: Ministério das Cidades, 2008.

Considera‐se prioritária o atendimento através de unidades prontas pelo município para o
Grupo de Atendimento 1 quando esta modalidade atingir valores de produção aproximáveis com a
modalidade lote urbanizado e embrião por autogestão, incluindo a terra.
No caso da promoção habitacional pública para o Grupo de Atendimento 2, os recursos não
onerosos do FNHIS, destinados à promoção do município, viabiliza subsídios parciais
complementados por recursos onerosos do FGTS acessados como empréstimos pelo beneficiário
final.

5.2. Programa de Apoio a Promoção Privada de Unidades Habitacionais
O governo municipal, além de sua produção direta, deve contribuir e apoiar a produção de
novas moradias para as faixas de menor renda através:
‐ do empreendedor privado;
‐ de associações e/ou cooperativas habitacionais ou movimentos de moradia.
Assim, a atuação da SHDU como agente coordenador, remete a ações particularizadas para
cada situação:

Atuação junto a empreendedores privado
A Prefeitura deve apoiar ou estabelecer parcerias com o setor privado para produção de novas mora‐
dias, através de ações como:
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‐ Apoio à obtenção de financiamentos públicos (com recursos federal ou estadual) para a
produção privada de empreendimentos habitacionais de interesse social e de mercado
popular;
‐ Estabelecendo rotinas especiais de análise a aprovação de projetos;
‐ Na seleção das famílias a serem beneficiadas pelos projetos.

Atuação junto às Associações Comunitárias
A Prefeitura pode estabelecer parcerias com Associações e Cooperativas Populares de
produção de Moradias para facilitar a viabilização de projetos habitacionais gerenciados ou
empreendidos pelas Associações, contribuindo através de ações como:
‐ Na assessoria para obtenção de financiamentos federais e estaduais;
‐ No financiamento de materiais de construção e/ou execução de obras de infra‐estrutura nos
empreendimentos das Associações através de recursos do Fundo Municipal de Habitação;
‐ Na assessoria para promover a aprovação dos empreendimentos ou sua regularização
fundiária;
‐ No “chamamento público” às Associações para a incorporação de suas demandas aos
empreendimentos financiados na cidade, como exemplo do PAR e do Credito Solidário.

Objetivo: incentivar e apoiar a produção de novas moradias através de entidades do setor privado
vinculadas ao setor habitacional, capazes de promover a habitação de interesse social e de mercado
de habitação popular, de modo a otimizar o atendimento da demanda habitacional do município.

Agentes Envolvidos:
_ Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
Agente Coordenador e Promotor.
_ Entidades Privadas sem fins lucrativos vinculadas ao setor habitacional
_ Entidades Privadas vinculadas ao setor habitacional
_ Agentes de Assistência Técnica.

Fontes de Recursos:
_ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
_ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
_ Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);
_ Recurso orçamentário do governo estadual destinado ao Fundo Paulista de Habitação ‐ FPH;
_ Recurso orçamentário do governo municipal destinado ao Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social.
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Quadro 4 ‐ Linhas de financiamento possíveis do Ministério das Cidades
Objetivo
Produção e
Aquisição de UH
Produção e
Aquisição de lote
Produção de UH

Aquisição de UH

Programa
Ação de Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse
Social
Ação de Apoio à Provisão
Habitacional de Interesse
Social
Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse
Social
Programa de Subsídio à
Habitação de Interesse
Social

Produção de UH

Crédito Solidário

Aquisição de UH

Carta de Crédito Associativo

Construção de UH

Carta de Crédito Associativo

Limite de
Renda

Fontes de
Recursos

Produção ou Aquisição de
Unidades Habitacionais

R$ 1.050,00

FNHIS

Produção ou Aquisição de
Lotes Urbanizados

R$ 1.050,00

FNHIS

Produção de Moradias

R$ 1.050,00

FNHIS

Aquisição de Moradias

R$ 1.050,00

FNHIS

Construção em Terreno
Próprio

De R$
1.050,00 a
R$ 1.750,00

FDS

R$ 3.900,00

FGTS

R$ 3.900,00

FGTS

Modalidade

Aquisição de Unidades
Habitacionais
Construção de Unidades
Habitacionais

Fonte: Ministério das Cidades, 2008.

5.3. Programa de Assistência Técnica
A construção por conta própria de unidades habitacionais constitui‐se historicamente como a
principal forma de acesso à moradia no Brasil. Para a população com rendimentos mais baixos a
autopromoção costuma ser realizada a partir de condições adversas: construção em lotes irregulares,
falta de planejamento dos custos da obra, que geralmente se estende por um longo período e sem
acompanhamento técnico, ou insuficiente, seguido de reformas e ampliações constantes, resultando
em moradias com baixa qualidade técnica e arquitetônica. Nesse universo inclui‐se ainda a
autopromoção para aluguel.
O serviço de Assistência Técnica pode ser desenvolvido através equipes multidisciplinares
formada por técnicos municipais ou por Agentes de Assistência Técnica, previamente habilitados e
cadastrados pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, ou mesmo por equipes
formadas no âmbito de universidades e escolas técnicas, sob coordenação de profissionais
devidamente habilitados, envolvendo alunos e pesquisadores inseridos em processos de extensão ou
residência profissional.
O município de Americana já conta com uma lei que regulamenta o Serviço de Assessoria
Técnica para HIS (Lei Nº 4.536/07), o que torna a implementação de tal programa mais facilitada.
Entretanto, caso seja necessário para a implementação do presente programa, a lei existente deve
ser revisada.
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Objetivo: promover o serviço de Assistência Técnica (serviços de arquitetura, engenharia, jurídicos,
sociais e contábeis) de maneira a orientar a produção de moradias para as famílias de renda mais
baixa de forma individual e/ou organizada, prioritariamente do Grupo 1 e 2 de atendimento
(aproximadamente de 0 a 3 s.m.) e garantir condições adequadas de habitabilidade e inserção
urbana, tanto para a autopromoção quanto para melhoria habitacional (reforma e ampliação).

Perfil dos grupos de atendimento prioritários: a demanda prioritária para esse programa é formada
pelas famílias dos Grupos de Atendimento 1 e 2 e que necessitam de assistência técnica para a
autopromoção, reforma ou ampliação da moradia de forma individual e/ou organizada.

Tipos de atendimento: Assistência Técnica nos casos de:
_ autopromoção habitacional assistida (individual e/ou organizada);
_ promoção por autogestão pública e privada de unidades habitacionais urbanas prontas.

Agentes Envolvidos:
_ Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
Agente Promotor;
_ Agentes de Assistência Técnica.

Fontes de Recursos:
_ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
_ Fundo de Desenvolvimento Social (FDS);
_ Recurso orçamentário do governo estadual destinado ao FPH;
_ Recurso orçamentário do governo municipal destinado ao Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social.

Quadro 5 ‐ Linhas de financiamento possíveis do Ministério das Cidades
Objetivo

Programa

Modalidade

Melhoria
Carta de Crédito
Conclusão, Ampliação, Reforma ou
de UH
Individual
Melhoria de Unidade Habitacional
Melhoria
Carta de Crédito
Aquisição de Material de Construção
de UH
Individual
Melhoria
Conclusão, Ampliação e Reforma da
Crédito Solidário
de UH
Unidade Habitacional
Fonte: Ministério das Cidades, 2008.

Limite de Renda

Fontes
deRecursos

R$ 3.000,00

FGTS

R$ 1.900,00

FGTS

De R$ 1.050,00 a
R$ 1.750,00

FDS
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5.4. Programa de Regularização Fundiária
O programa de regularização fundiária das áreas ocupadas irregularmente na cidade visa
assegurar em definitivo a posse do imóvel ao morador, que representa a segurança jurídica da
propriedade.
A intervenção pública, nesse caso, deve envolver os aspectos jurídico, físico e social
promovendo a legalização da situação de moradia da população beneficiária, considerando também
a dimensão sócio‐ambiental. Para tanto envolve o equacionamento da base fundiária e a legalização
da posse dos moradores, proporcionando seu ingresso no registro de imóveis além de outros direitos
como acesso aos serviços públicos e o exercício da cidadania.
O programa deve prever, ainda, abranger todas as áreas de propriedade municipal ocupadas
por habitação de interesse social que apresentem problemas de titulação.
O aspecto administrativo inclui a oficialização de logradouros, a inscrição dos imóveis nos
cadastros municipais, a partir de então o imóvel está inserido a cidade formal e deverá respeitar as
normas de urbanização e construção, nesse sentido o programa articula‐se a programa de
urbanização das áreas objeto da regularização fundiária.
Para concretizar essas dimensões da regularização fundiária propõem‐se dois sub‐programas
articulados com os trabalhos de assistência técnica, jurídica e social: (1) regularização urbanística e
(2) regularização jurídica.
Os dois tipos de intervenção propostos no programa podem ocorre de forma integrada ou
dissociada, dependendo da situação apresentada de irregularidade jurídica e urbanística.

Objetivo: promover regularização fundiária (urbanística e jurídica) em áreas consolidadas ou em
processo de consolidação de modo a garantir a qualidade urbanística e o equacionamento da base
fundiária e a legalização da posse dos moradores através de ações jurídicas, físicas e sociais.

Tipo de atendimento:
•

Regularização Urbanística;

•

Regularização Jurídica.

Perfil dos grupos de atendimento prioritário: população moradora em áreas consolidadas ou em
processo de consolidação que apresentem irregularidades urbanísticas e/ou jurídicas.

Agentes Envolvidos:
_ Prefeitura Municipal de Americana: Agente Promotor e Financiador;
_ Governo Estadual de São Paulo, através do GRAPOHAB e do Programa Cidade Legal;
_ Cartórios de Registro.
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Fontes de Recursos:
_ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
_ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
_ Recurso orçamentário do governo municipal destinado ao Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social.

Quadro 6 ‐ Linhas de financiamento possíveis do Ministério das Cidades:
Objetivo

Programa

Urbanização

Apoio à Melhoria das Condições de
Habitabilidade de Assentamentos
Precários

Urbanização

Programa Habitar Brasil BID ‐ HBB

Urbanização

Pró‐Moradia

Modalidade
Urbanização de
Assentamentos
Precários.
Urbanização de
Assentamentos
Subnormais
Urbanização e
Regularização de
Assentamentos
Precários

Limite de
Renda

Fontes de
Recursos

R$ 1.050,00

FNHIS

3 salários
mínimos

FNHIS

3 salários
mínimos

FGTS

Fonte: Ministério das Cidades, 2008.

5.5. Programa de Locação Social
O enfrentamento do déficit habitacional no município pode se dar através de diferentes formas
de promoção do acesso à moradia que não apenas através da provisão da propriedade privada.
Apesar de pouco desenvolvida dentro da Política Nacional de Habitação, a alternativa da Locação
Social tende a ser aprofundada, sendo já uma experiência consolidada em muitos países e algumas
iniciativas importantes no Brasil. Trata‐se do patrimônio imobiliário não‐alienável, mas que pode ser
disponibilizado na modalidade locação para a população de baixa renda a partir de uma política
integrada das três esferas de governo e do setor privado.
Sob esse ponto de vista, a Locação Social deve ser considerada como uma alternativa para o
encaminhamento de situações como: atendimento de população sem capacidade de pagamento de
financiamentos habitacionais (G1); setores que não tem condições de contrair um financiamento,
como idosos; setores que necessitam maior mobilidade, como estudantes, trabalhadores informais e
transitórios; produção de moradias em áreas consolidadas, com alto valor da terra.
Para tanto, o atendimento deve ser baseado da constituição de um parque habitacional
público voltado para a disponibilização de imóveis com aluguéis subsidiados, cabendo ainda a
utilização de imóveis públicos e de instituições privadas através de transferência ou cessão.
Cabe ressaltar que a Locação Social tem finalidade diferente do Programa de Arrendamento
Residencial – PAR. Tal programa é baseado na modalidade financeira de leasing, que se caracteriza
por um somatório de custos de locação e amortização do valor do imóvel, com opção de aquisição
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em 15 anos (salvo disponibilidade para quitação prévia), o que eleva o valor do imóvel, ainda que
subsidiado.
Porém, para a constituição de tal programa em Americana, torna‐se necessária a elaboração
de um estudo de viabilidade de sua implementação no município, cabendo estudos de custos e
viabilidade financeira de sua manutenção. Isso implica ainda em detalhar e atualizar as informações
sobre as situações de aluguel que podem implicar em situações de ônus excessivo e sua projeção
futura.
Tal estudo de viabilidade deve ser realizado no primeiro ano de vigência do PLHIS, e, em sendo
considerado viável, deve‐se buscar constituí‐lo no primeiro período para seja completamente
implementado a partir do segundo período.

Objetivo: atender população com dificuldade de acessar a habitação formal em casos como famílias
de 1 a 3 s.m. (Grupo 1 e 2), população sem condições de contrair financiamento, como idosos, e
situações de necessidade habitacional transitória, com unidades de propriedade municipal com
formação do parque público e acompanhamento jurídico, administrativo, financeiro e social.
Tipo de atendimento: aluguel social.

Perfil dos grupos de atendimento prioritário: população com dificuldade de acessar a habitação
formal em casos como famílias de 1 a 3 salários mínimos (Grupo 1 e 2), população sem condições de
contrair financiamento, como idosos, e situações de necessidade habitacional transitória.

Agentes Envolvidos:
_ Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
Agente Coordenador, Promotor e Financiador;
_ Entidades Privadas vinculadas ao setor habitacional.

Fontes de Recursos:
_ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS);
_ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
_ Recurso orçamentário do governo municipal destinado ao Fundo Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social para aquisição de imóveis, construção e/ou reforma.

Linhas de financiamento possíveis do Ministério das Cidades: as mesmas do Programa de Produção
Pública de Unidades Habitacionais Novas, cabendo linhas ainda de financiamento específicas para
recuperação de áreas centrais.
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5.6. Programa de Desenvolvimento Institucional
A consolidação da Política Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social de Americana implica no fortalecimento da Secretaria de Habitação de Desenvolvimento
Urbano, no sentido de ampliar as capacidades de planejamento, elaboração, deliberação,
implementação, monitoramento e avaliação, e alcançar autonomia técnica, administrativa e de
gestão da questão habitacional no município.
Para tanto, são imprescindíveis investimentos em ações de Desenvolvimento Institucional de
forma continuada, buscando instrumentalizar o município para gerir as demandas habitacionais e o
desenvolvimento urbano e aprofundar o conhecimento setorial dos problemas de habitação e infra‐
estrutura.
Como participante do SNHIS no nível local, cabe envolver o Conselho Gestor do ao Fundo
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social no processo de
Desenvolvimento Institucional a ser desencadeado.

Objetivo: desenvolver as capacidades dos participantes locais do SNHIS no município de maneira
continuada, por intermédio do financiamento de ações e estudos que aumentem efetividade e
eficácia de suas ações buscando alcançar autonomia técnica, administrativa e de gestão.

Tipos de ação:
•

Apoio técnico para elaboração e implementação de estudos, planos e projetos visando o
fortalecimento institucional dos municípios nas áreas habitacional e urbana;

•

Formação e capacitação de agentes municipais integrantes do SNHIS;

•

Aquisição de equipamentos e softwares para complementação da infra‐estrutura técnica e
tecnológica disponível na instituição;

•

Apoio à implementação de sistemas de informação.

Agentes Envolvidos:
_ Prefeitura Municipal de Americana através da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano:
Agente Coordenador, Promotor e Financiador;
_ Conselho Gestor do ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social.

Fonte de recursos: recursos do ao Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social, do FGTS (Programa Pró‐Moradia) e do FNHIS.
Existem ainda outras fontes de recursos possíveis como o Programa Nacional de Apoio à
Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, do Ministério da Fazenda, que

58

visa apoiar a iniciativa dos Governos Municipais na elaboração e execução de projetos para
modernização e fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis pela gestão administrativa e
fiscal dos Municípios brasileiros.
Nesse programa é possível o financiamento de ações que podem contribuir com a política
habitacional no município como através da atualização da Planta Genérica de Valores e a elaboração
de Cadastro Técnico Multifinalitário.

59

6. Metas
6.1. Metas Institucionais
São metas institucionais a serem perseguidas pelo PLHIS, no período previsto para sua
efetivação:
‐ Fortalecer o Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social
e à Comissão Gestora do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social como instâncias de controle social, privilegiando a participação dos segmentos
sociais representados no Conselho;
‐ Dar publicidade as ações e realizações do Conselho Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, visando consolidar a sua importância estratégica
e seu caráter participativo.
‐ Fortalecer, do ponto de vista financeiro, o Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de Interesse Social, garantindo sustentabilidade e constância na disponibilização e
utilização dos recursos oriundos de transferências de recursos dos outros níveis de governo e
obtidos pela aplicação dos instrumentos urbanísticos criados pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado do Município de Americana;
‐ Ampliar a capacidade operacional e financeira do município na efetivação de programas de
produção de habitação de interesse social e de urbanização;
‐ Articular e buscar a complementaridade nas decisões de políticas setoriais (política urbana,
de habitação e de meio ambiente), prevendo estrategicamente a aplicação dos recursos,
mediante a construção de pactos políticos;
‐ Pactuar metas com outros agentes (município, estado, governo federal, novos agentes
promotores) e acompanhar a sua realização com enfoque qualitativo e quantitativo;
‐ Promover audiências públicas e conferências, para debater e avaliar critérios de priorização
das linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários dos programas
habitacionais;
‐ Articular para que os órgãos gestores das regiões metropolitanas incluam instâncias de
participação da população e de associações representativas, para debate das políticas
habitacional e urbanas de maneira integrada e em consonância com a política nacional.
‐ Adotar o Sistema de Georreferenciamento do Município, proposto pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado, como instrumento a ser utilizado na gestão do PLHIS, no que se
refere às informações a serem monitoradas.
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‐ Estruturar institucional e administrativamente o sistema de avaliação e monitoramento.
‐ Publicizar periodicamente os indicadores aferidos pelo monitoramento e avaliações, como
ferramenta de controle social das ações;
‐ Criar um sistema que permita a apropriação de custos, no âmbito dos vários programas e
frentes de atuação da Prefeitura na área habitacional, permitindo melhorar as avaliações de
eficiência instrumental.

6.2. Metas Normativas
Do ponto de vista normativo, o PLHIS terá como metas:
‐ A elaboração das legislações específicas ou de regulamentação dos instrumentos da política
habitacional criados pelo Plano Diretor, em particular as Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS) e aqueles capazes de gerar receitas para o Fundo de Habitação de Interesse Social;
‐ Gravar novas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) destinadas à produção de HIS e HMP,
incluindo áreas vazias ou subutilizadas no perímetro central da área urbana do município,
definindo porcentagens para a produção de HIS e HMP;
‐ Definir todas as ZEIS como áreas de preempção;
‐ Criar regulação básica da atuação das associações e cooperativas, que correspondam às
exigências do SNHIS;
‐ Realizar a revisão da Política Municipal de Habitação de Interesse Social e do PLHIS, após a
publicação dos resultados dos Censos Demográficos pelo IBGE, em prazo a ser definido,
promovendo ampla discussão pública e garantindo a aprovação nos Conselhos Municipais de
Habitação e de Política Urbana, com eventual redefinição dos programas, ações, estratégias e
metas;
Dentre as metas normativas, propõe‐se ainda que o PLHIS de Americana seja aprovado como Lei
Municipal, dando‐se a redação adequada, de forma a garantir legalmente sua aplicação.

6.3. Metas Físico‐Financeiras
A construção do quadro de metas físico‐financeiras é elemento central do Plano Local de
Habitação de Interesse Social de Americana. Nele serão apresentadas metas para o aumento da
capacidade de produção habitacional no município nos próximos anos, considerando o prazo de
vigência deste PLHIS (2009‐2020) e os recursos financeiros disponíveis e projetados. Para que os
cenários projetados possam se tornar realidade será necessário o cumprimento das seguintes metas:
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‐ Atender integralmente a demanda habitacional prioritária. A demanda prioritária é definida
neste PLHIS para famílias cadastradas com renda familiar entre 0 e R$ 1.400,00 (3 s.m.). Para
atendimento do déficit habitacional prioritário, deverão ser providas, até o ano de 2020,
soluções de moradia digna para 5.182 famílias;
‐ Aumentar de forma estratégica e progressiva o atendimento do déficit habitacional
prioritário. Estabelece‐se que 30% do déficit seja atendido no primeiro período de vigência do
Plano (2009‐2012), 35% no segundo período (2013‐2016), e 35% no terceiro período (2017‐
2020). O crescimento da capacidade de atendimento do déficit é representado pela
estruturação e aperfeiçoamento da política habitacional do município Americana, que ocorrerá
principalmente no primeiro período de vigência do Plano;
‐ Ampliar a capacidade de promoção habitacional pelo poder público. Aprimorando as soluções
já utilizadas, como, por exemplo, a fábrica de casas‐ecológicas, e desenvolvendo novas
estratégias e soluções;
‐ Constituir um banco de terras públicas para Habitação de Interesse Social. A necessidade de
terras para atendimento da demanda prioritária é da ordem de 533.000 m2. Para que possa
ocorrer o aumento do atendimento habitacional deve‐se destinar recursos, a curto prazo, para
desapropriação e aquisição de terras. O estímulo à dação em pagamento, a aplicação da
outorga onerosa e do IPTU progressivo, e a gravação de novas ZEIS são formas estratégicas
para formação deste banco de terras;
‐ Ampliar a dotação do orçamento municipal para produção de HIS para 1%. O incremento da
produção habitacional exige que o município aumente seus recursos orçamentários para esta
destinação. Os cenários que serão apresentados a seguir apontam para esta necessidade;
‐ Ampliar o montante de recursos a serem investidos no município através do acesso aos
recursos federais e estaduais. Garantir a contrapartida municipal nos projetos de HIS em
parceria com governo federal e estadual. Para o atendimento da demanda prioritária,
considera‐se que o valor médio de contrapartida do poder público municipal deve ser de 30%
do custo total da unidade habitacional.
‐ Apoio ao mercado privado e aos programas de financiamento para famílias cadastradas com
renda familiar superior a R$1.400,00 (3 s.m.). Ampliar a utilização dos recursos onerosos do
Sistema Financeiro (FGTS, FAR e SBPE), e estimular os investimentos do setor privado para
empreendimentos de HIS e HMP;
‐ Atendimento das famílias com renda entre R$700,00 e R$1.400,00 (2 a 3 s.m.) com a
composição de recursos onerosos e não‐onerosos. A composição de recursos não onerosos
(FMHDUIS, FNHIS e FPHIS) com recursos onerosos (FGTS, FAR e outros), e o apoio a
autopromoção e autofinanciamento, desde que em área devidamente urbanizada e com
amparo de programa de assistência técnica, é meta para as famílias desta faixa de renda;
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‐ Ampliar as parcerias com outros agentes promotores de HIS. Criar condições que propiciem e
aprimorem as parcerias do município com CDHU, COHABs, e Cooperativas do setor
habitacional, como forma de garantir uma maior capacidade de produção de HIS no município;
‐ Promover parcerias entre setor público e setor privado para produção de HIS e HMP.
Promover parcerias que viabilizem consórcios imobiliários com destinação para HIS e HMP, e a
viabilização de empreendimentos privados pelo Programa de Arrendamento Residencial – PAR.
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7. Cenários e estratégias de implementação das metas físico‐financeiras.
A construção de políticas nacionais e estaduais para Habitação de Interesse Social integradas
ao município de Americana possibilita a articulação de programas, projetos e ações entre as três
esferas de governo. Esta integração permite aportar recursos financeiros adequados para o
atendimento integral do déficit habitacional prioritário. Para que as metas deste Plano sejam
atendidas é essencial que o município de Americana consolide e aprimore sua inserção no Sistema
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), seguindo diretrizes do Plano Nacional Habitação
(PLANHAB), do Plano Metropolitano de Habitação e do Plano Estadual de Habitação (os dois últimos
em desenvolvimento).
Para que o cenário físico‐financeiro apresentado seja de fato implementado deve ser
considerado, com destaque, os arranjos institucionais necessários, o desenvolvimento institucional
municipal, e as possibilidades de repasse entre os Fundos Nacional, Estadual e Municipal de
Habitação de Interesse Social.
Alguns elementos para a construção deste cenário serão destacados:
Contra‐partida Municipal: É definido por este PLHIS a porcentagem de contra‐partida do município
para os projetos habitacionais. Dentro da construção do quadro físico‐financeiro 30% dos
investimentos para produção habitacional deverão ser aportados pelo município. Este valor leva em
consideração os investimentos de recurso próprio do orçamento e do Fundo Municipal de Habitação
e Desenvolvimento de Interesse Social.
Desenvolvimento Institucional: Como estratégia para ampliação e aperfeiçoamento da capacidade
institucional do município em promover a política habitacional se prevê nos cenários de investimento
valores específicos para Desenvolvimento Institucional. Os investimentos são previstos por períodos
do PLHIS, e definidos no valor de R$ 1.000.000 no primeiro período, e R$ 600.000 no segundo e
terceiro período.
Modalidades habitacionais: Para a construção dos cenários de investimento e produção habitacional
foram definidas 4 modalidades distintas: Vertical, com quota de terreno de 60 m², e valor de terra
referente a áreas12 centrais maiores de 10.000 m²; Sobrado, com quota de terreno de 85m² e valor
de terra referente a áreas centrais maiores de 10.000 m²; Lote com Embrião, em lotes de 150m² na
área periférica; e Embrião, construção para famílias que já possuem lote.

12

Delimitação de Áreas Vazias levantadas neste Plano e classificadas em áreas centrais menores de 10.000m2, áreas
2
centrais maiores de 10.000m e áreas periféricas.
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Foram projetados três cenários distintos para atendimento da demanda a partir da diferença
de recursos investidos em cada modalidade:
Quadro 7 – Cenários para atendimento do déficit habitacional prioritário por tipologia.
A

B

Vertical 30%
Sobrado 30%
Lote + Embrião 30% Embrião 10%

C

Vertical 15%
Sobrado 40%
Lote + Embrião 40%
Embrião 5%

Vertical 10%
Sobrado 20%
Lote + Embrião 60%
Embrião 10%

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Considerando os investimentos em cada modalidade e em cada cenário é construído um
quadro de valores totais para atendimento integral da demanda prioritária que incluem os custos de
produção de HIS mais os investimentos em Desenvolvimento Institucional.
Tabela 14 ‐ Custo Total para atendimento integral da demanda prioritária por período de vigência
do PLHIS
2009‐2012
30,00%
1.555
1.000.000,00

2013‐2016
35,00%
1.814
600.000,00

2017‐2020
35,00%
1.814
600.000,00

Lote

63.080.235,72

73.026.941,67

73.026.941,67

Vertical 15%
Lote
B Sobrado 40%
+ Embrião 40% Embrião
5%

59.798.757,67

69.198.550,62

69.198.550,62

Vertical 10%
Lote
C Sobrado 20%
+ Embrião 60% Embrião
10%

51.588.766,66

59.620.227,77

59.620.227,77

Gestão
Metas de atendimento por gestão
Famílias a serem atendidas por gestão
Valores investidos em Des. Institucional
Vertical 30%
A Sobrado 30%
+ Embrião 30%
Embrião 10%
Distribuição das
modalidades
habitacionais

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
Nota: Foram somados, nos custos totais, valores de investimento em Desenvolvimento Institucional, no valor de R$
1.000.000 no primeiro período, e R$ 600.000 no segundo e terceiro período.

Calcula‐se os investimentos diretos do orçamento do município a serem investidos em
habitação para garantir 30% de contrapartida nos projetos. Estes investimentos não incluem os
valores do Fundo Municipal de Habitação advindos do pagamento de seus mutuários.
Os valores pagos pelos mutuários do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano de Interesse Social – FMHDUIS – no período de 2008 foram estimados a partir dos dados do
orçamento referente à amortização das prestações de terrenos e das prestações de materiais do
período de janeiro a novembro de 2008.

65

Quadro 8 – Estimativa de retorno ao Fundo Municipal de Habitação para o ano de 2008.
No ano de 2008

R$ 1.349.653,90

Estimativa por período de 4 anos

R$ 5.398.615,59

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana, 2008.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Na tabela abaixo foram calculados os valores de contrapartida da Prefeitura Municipal de
Americana para atendimento integral da demanda prioritária
Tabela 15 – Necessidade de investimentos diretos totais da PMA para atendimento integral da
demanda prioritária – Contrapartida para projetos de HIS.
Gestão
Metas de atendimento por período
Famílias a serem atendidas por período
Vertical 30%
Sobrado 30%
A
Lote + Embrião 30%
Embrião 10%
Vertical 15%
Distribuição das
Sobrado 40%
modalidades
B
Lote + Embrião 40%
habitacionais
Embrião 5%
Vertical 10%
Sobrado 20%
C
Lote + Embrião 60%
Embrião 10%

2009‐2012
30,00%
1.555

2013‐2016
35,00%
1.814

2017‐2020
35,00%
1.814

13.525.455,12

16.509.466,91

16.509.466,91

12.541.011,71

15.360.949,59

15.360.949,59

10.078.014,41

12.487.452,74

12.487.452,74

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Na tabela abaixo se relacionou os valores de investimento em contrapartida da Prefeitura
Municipal de Americana em relação ao orçamento municipal.
Tabela 16 – % dos investimentos diretos da PMA para produção de HIS em relação ao orçamento
municipal.
2009‐2012

2013‐2016

2017‐2020

30,00%
1.555

35,00%
1.814

35,00%
1.814

1,05%

1,28%

1,28%

B

Vertical 15%
Sobrado 40%
Lote + Embrião 40%
Embrião 5%

0,97%

1,19%

1,19%

C

Vertical 10%
Sobrado 20%
Lote + Embrião 60%
Embrião 10%

0,78%

0,97%

0,97%

Gestão
Metas de atendimento por gestão
Famílias a serem atendidas por gestão
Vertical 30%
A Sobrado 30%
Lote + Embrião 30%
Embrião 10%
Distribuição das
modalidades
habitacionais

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008. Nota: Considerando a receita orçamentária municipal do ano de 2007, segundo
dados retirados do site do Tesouro Nacional, que informa o valor de R$ 321.996.356,20. Investimento direto do orçamento
em Habitação descontado valor de investimento do Fundo Municipal de Habitação.
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Nos cenários apresentados na tabela acima com diferentes quadros de atendimento, por
modalidades habitacionais e variação de investimentos por período, observamos a necessidade do
incremento da dotação orçamentária municipal para valores de no mínimo 1% para produção de HIS.
Com a utilização de 1% do orçamento municipal para produção de HIS abre‐se a possibilidade para o
atendimento progressivo e integral de toda demanda habitacional prioritária até o fim do período de
vigência deste PLHIS.
Dentre os cenários construídos é definido como referência e meta a composição B que,
conforme a tabela acima, necessitaria de aplicações de 0,97% do orçamento no primeiro período, e
1,19% no segundo e terceiro período de vigência do Plano.
Este volume de recursos implica na necessidade de aumento da arrecadação de um lado e
redução dos custos por outro. O aumento dos investimentos em HIS pode se dar também com o
aumento do retorno financeiro do FMHDUIS das parcelas dos mutuários. A redução dos custos deve
se dar com a diminuição do ônus municipal na formação do banco de terras públicas e do contínuo
aperfeiçoamento das políticas habitacionais.
Necessidade e custo de terra
A questão da terra é um fator determinante da política habitacional em Americana. Para que a
demanda prioritária seja atendida, seriam necessários recursos da ordem de 52,7 milhões de reais
para a compra direta da terra, valor que comprometeria mais que 1% do orçamento municipal no
período de vigência do PLHIS.
Tabela 17 ‐ Necessidade e custo de terra para atendimento integral da demanda prioritária
2009‐2020
Modalidade
Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*
Total

Aproveitamento
do terreno

Necessidade de
área (m²)

100,00%
100,00%
65,00%
‐
‐

Custo de aquisição
das áreas (R$)

Preço do m²

46.636
176.181
478.320
‐
701.137

158,00
158,00
36,58
‐
‐

7.368.518,62
27.836.625,89
17.496.943,27
‐
52.702.087,78

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
Nota: * Modalidade para famílias cadastradas que já possuem terreno, portanto não contabilizadas no cálculo de
necessidade de terra.

Quadro 9 ‐ Necessidade e custo de terra para atendimento integral da demanda prioritária
Necessidade de terra para atendimento
integral da demanda prioritária (m²)

Custo total de aquisição da terra
para atendimento da demanda
prioritária (R$)

1% do orçamento municipal de
Americana
(em 12 anos, em R$)

701.137

52.702.087,78

38.639.562,74

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
Nota: Os Custos da terra foram calculados com base nos valores levantados no Diagnóstico deste PLHIS. O valor de 1% do
orçamento tem como base a receita orçamentária municipal do ano de 2007, segundo dados retirados do site do Tesouro
Nacional, que informa o valor de R$ 321.996.356,20.
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Assim, para que o banco de terras não onere demasiadamente o FMHDUIS, deve‐se recorrer à
aplicação dos instrumentos do Plano Diretor Participativo, ao recebimento de áreas por Dação em
Pagamento com destinação para provisão habitacional, bem como ao estabelecimento de parcerias
com a iniciativa privada para a formação de consórcios imobiliários. Procedimentos que serão
adotados como mecanismos de garantir uma desoneração significativa do valor da terra no
componente de custos para atendimento da demanda habitacional.
O levantamento dos imóveis privados, dotados de infra‐estrutura, aptos ao uso habitacional
que possuam dividas públicas referentes ao tributo do IPTU indicarão a real possibilidade de
recebimento de áreas por Dação em Pagamento, para viabilização de um projeto de estímulo aos
proprietários de requererem o uso da prerrogativa dada pelo instrumento.

Cenário de Investimento Municipais
Não obstante a expressiva produção habitacional verificada no histórico da habitação em
Americana há a necessidade de se ampliar sobremaneira os investimentos municipais diretos em
habitação. Pode‐se constatar nos últimos anos um aumento significativo das receitas municipais, sem
que houvesse, no entanto, um correspondente incremento nos investimentos em habitação, que
permaneceu estável.
Este descompasso entre aumento da receita municipal e estabilização dos gastos com
habitação gerou um processo de progressiva redução da proporção de investimento em habitação
em relação ao orçamento municipal, chegando no ano de 2007 a apenas 0,3%.
Os cálculos de recursos municipais necessários indicam a necessidade de aproximadamente 1%
do orçamento municipal para investimentos diretos em habitação. Prevê‐se para o primeiro período
(2009‐2012), a necessidade de alocação de recursos municipais da ordem de 12,5 milhões de reais, a
ser ampliado para 15,3 milhões nos períodos seguintes.
Além dos recursos advindos do orçamento municipal para investimento direto em habitação, é
necessário considerar o valor do pagamento mensal dos mutuários do FMHDUIS. Estes valores foram
calculados com base no retorno verificado no ano de 2008, e replicado para os períodos posteriores.
A possibilidade de ampliação da quantidade de famílias mutuárias tende a ampliar a participação
financeira do Fundo no investimento em novas moradias. Ainda há que se considerar a possibilidade
de ampliação dos recursos do FMHDUIS para além do retorno dos mutuários, por meio de fontes
extra‐fiscais, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir, conforme previsto no PDDI.
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Cenário de Investimentos Estaduais

Segundo dados da Secretaria de Economia e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo
– SEP ‐ o valor orçado, referente às Leis Orçamentárias, destinado à habitação no Estado de São
Paulo no período de 2002 a 2007 foi de R$ 3.637.441.334,00. A média anual orçada neste período foi
de R$ 594.888.173,00. É importante ressaltar que os valores apresentados pela Secretaria de
Economia e Planejamento são referentes às Leis Orçamentárias, portanto sujeitas a alterações
substanciais. No mesmo período analisado, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional – STN ,
os investimentos em habitação pelo Estado de São Paulo de 2002 a 2007 foram, em média, de R$
360.614.337,18 por ano. Em 2007 os investimentos chegaram a valores da ordem de 517 milhões de
reais, o que corresponde a pouco mais de 1% da arrecadação do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS.
Confrontando os dados de valor orçado para investimento em produção habitacional entre os
anos de 2002 e 2007 da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo e os dados
de valores investidos obtidos através da Secretaria do Tesouro Nacional para o mesmo período é
possível verificar a diferença entre os mesmos, sendo que em média foram executados 61% dos
valores orçados. Cabe destaque para o ano de 2005 em que apenas 38% do orçamento foi
executado.
Tabela 18 – Comparativo entre valores orçados e investidos do orçamento estadual para produção
habitacional.
Anos

Valores orçados

Valores investidos

Diferença

2002

463.286.662,00

320.086.147,35

143.200.514,65

2003

463.114.674,00

327.695.221,46

135.419.452,54

2004

540.236.693,00

275.622.904,47

264.613.788,53

2005

777.230.478,00

296.410.650,41

480.819.827,59

2006

794.668.561,00

426.563.046,42

368.105.514,58

2007

598.904.266,00

517.308.052,96

81.596.213,04

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.
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Gráfico 02 – Gráfico comparativo entre orçamento estadual e investimentos reais
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Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional/Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo.
Elaboração: Cooperativa Integra, 2008.

Nos últimos 8 anos foram construídas 447 unidades em Americana pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano – CDHU, totalizando R$ 13.529.204,48 em investimentos.
Cabe ressaltar que essas unidades foram construídas em uma única gestão de governo municipal
(2001‐2004) sendo, portanto, possível considerar tal cenário de investimento para cada um os três
períodos sob vigência deste PLHIS.
Com a aprovação da Lei Estadual n°12801/08, que autoriza o Governo Estadual a participar do
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social – SNHIS e a criar o Conselho Nacional de
Habitação, o Fundo Paulista de Habitação de Interesse Social – FPHIS, além do Fundo Garantidor
Habitacional – FGH, abre‐se um importante espaço de articulação entre os níveis municipal, estadual
e federal.

Cenário de Investimentos Federais

Prevê‐se a ampliação dos recursos federais a serem acessados pelo município nas próximas
gestões municipais, com base em cenário federal favorável, resultado da consolidação do SNHIS e da
previsão de ampliação dos recursos do FNHIS. Não obstante, a provável desaceleração econômica,
decorrente da crise econômica mundial recente, será considerado para o cenário de investimento
nacional a continuidade do crescimento econômico do país.
O custo para atendimento da demanda prioritária não se restringe ao acesso a recursos a
fundo perdido, devendo também acessar recursos onerosos, principalmente do FGTS. Assim, os
recursos federais previstos para atendimento da demanda prioritária em Americana são resultado da
composição de recursos onerosos com não‐onerosos.
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Cenário de Investimentos Integrados

Para o atendimento integral da demanda prioritária as estratégias de implementação das
metas físico‐financeiras iniciam por dimensionar o montante de recursos necessários em cada
período de vigência do PLHIS, envolvendo recursos das três esferas de governo, conforme demonstra
as tabelas a seguir.
A tabela abaixo sintetiza a necessidade de investimento por ente federativo incluindo os
valores de retorno do Fundo de Habitação, e evidencia a necessidade de ampliação dos recursos das
três esferas de governo.

Tabela 19 – Investimentos necessários para atendimento integral da demanda prioritária por
gestão municipal.

Governo Municipal ‐
Recurso para FMHDUIS
FMHDUIS – retorno dos
mutuários
Governo Federal (FNHIS‐
OGU‐FGTS)
Governo Estadual
(CDHU* e FPHIS)
TOTAL

TOTAL

2009‐2012 (R$)

2013‐2016 (R$)

2017‐2020 (R$)

12.541.011,71

15.360.949,59

15.360.949,59

43.262.910,89

5.398.615,59

5.398.615,59

5.398.615,59

16.195.846,78

28.329.925,89

34.909.780,95

34.909.780,95

98.149.487,80

13.529.204,48

13.529.204,48

13.529.204,48

40.587.613,44

59.798.757,67

69.198.550,62

69.198.550,62

198.195.858,91

2009‐2020 (R$)

Elaboração: Cooperativa Integra, 2008
Nota: *Foram computados investimentos do CDHU conforme estimativa apresentada em item anterior.

Além da questão orçamentária, o alcance das metas físico‐financeiras está relacionado
fortemente à viabilização das metas normativas e institucionais, em especial as referentes a um
maior investimento na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e na implementação dos
instrumentos previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana,
principalmente aquele que atingem mais diretamente a produção habitacional, como a demarcação
das ZEIS e a aplicação da Outorga Onerosa com retorno para o FMHDUIS.
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8. Monitoramento e Avaliação
Considerando a importância de disponibilizar informações atualizadas sobre a realidade
habitacional do município e sobre a política habitacional desenvolvida aos agentes envolvidos com a
questão habitacional, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social prevê mecanismos de
avaliação e monitoramento das ações habitacionais, adequados aos objetivos da política habitacional
do município, tendo como elementos de referência as diretrizes e metas estabelecidas pelo PLHIS.
Cabe ao monitoramento, enquanto processo de acompanhamento da aplicação do Plano,
apontar subsídios para sua avaliação.
Os mecanismos de avaliação no Plano consideram, sobretudo, a verificação dos resultados em
relação às metas propostas. Nesse sentido, um dos objetivos da avaliação é identificar possíveis
obstáculos para se atingir os resultados pretendidos, possibilitando além da mensuração de
qualidade das intervenções, ajustes nos processos desenvolvidos.
A avaliação e o monitoramento requerem do uso de indicadores, que estabelecem relações de
“valores” em diferentes momentos de análise (ou medição), permitindo mensurar a evolução de uma
meta.
Os indicadores permitem a construção de padrões de desempenho das ações, mensurando o
quanto seus objetivos foram alcançados (eficácia), o nível de utilização de recursos (eficiência) ou as
mudanças operadas no estado social da população alvo (impacto).
O acompanhamento das diretrizes e metas do PLHIS tem como objetivos:

‐ Instrumentalizar a gestão da política habitacional e urbana, permitindo que os processos de
tomadas de decisão se aportem na mensuração de desempenho e resultado;
‐ Dimensionar o impacto da política habitacional de interesse social na diminuição do déficit e
da inadequação habitacional;
‐ Levantar o nível de atendimento das necessidades habitacionais (déficit e inadequação
habitacional e crescimento da demanda), de aplicação de recursos físicos e financeiros, através
dos programas, projetos e ações implementadas pelo governo municipal e pelos demais
agentes da produção habitacional no município.
‐ Acompanhar a conjuntura sócio‐econômica e o comportamento do mercado imobiliário nos
aspectos que impactam a oferta e o acesso à habitação pela população‐alvo da política
habitacional.
‐ Avaliar a capacidade da política habitacional, em atender às demandas sociais, no que se
refere a diminuir a vulnerabilidade habitacional, a segregação e a desigualdade sócio‐espacial.
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a) Indicadores para avaliação e monitoramento
A definição dos indicadores habitacionais considera a importância de estabelecer padrões de
referência reconhecidos e que propiciem o acompanhamento das metas físicas e financeiras
estabelecidas no PLHIS de Americana.
O déficit habitacional quantitativo e qualitativo é um dos principais indicadores, no momento
inicial de aferição. São fontes para a construção do dado:
‐ o Censo Demográfico 2000, as projeções de crescimento e a atualização quando da
publicação dos dados do Censo Demográfico de 2010;
‐ o Cadastro Municipal de Atendimento e as atualizações referentes à intervenção dos
programas habitacionais.
Os indicadores que permitem avaliações de caráter quantitativo verificam o desempenho das
ações (eficácia) e à efetividade sobre a população alvo da política habitacional. Entre eles,
consideraremos:

‐ Número de áreas (núcleos), domicílios e famílias atendidos por programas de urbanização,
regularização fundiária, oferta de novas oportunidades habitacionais, melhorias habitacionais,
outros eventuais programas ou ações;
‐ Famílias não moradoras de núcleos habitacionais atendidos com provisão habitacional, por
solução habitacional, por tipologia, por agente da provisão habitacional (Prefeitura, COHABs,
CDHU, mercado imobiliário, cooperativas e associações por moradia, outros);
‐ Evolução da destinação e do uso de terras para HIS e HMP;
‐ Acréscimo de área públicas constituídas como Banco de Terras;
‐ Custos médios (por família ou domicílio) de urbanização, regularização fundiária, oferta de
novas oportunidades habitacionais, melhorias habitacionais, aquisição e disponibilização de
terras, e de outros eventuais componentes de programas ou ações;
‐ Grau de melhoria das condições habitacionais, urbanas e sociais das famílias e/ou domicílios
atendidos;
‐ Grau de satisfação das famílias com as mudanças ocorridas, medido através de pesquisa de
opinião;
‐ Grau de participação da população nas definições das intervenções em assentamentos ou de
produção de novos conjuntos.
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Entre os indicadores que permitem análises de caráter qualitativo da implementação dos
programas e ações do PLHIS, estão aqueles que respondem à qualidade do ambiente construído nas
avaliações pós‐ocupação. São importantes indicadores dessa natureza: a adequação do projeto às
demandas específicas e diferenciadas (ex.: portadores de necessidades especiais) e capacidade de
reversão do processo de segregação sócio‐espacial.
São indicadores qualitativos de metas normativas, a aprovação, regulamentação e
implementação da legislação prevista e seu impacto sobre a produção habitacional (ex.: a ampliação
de números de ZEIS no município).
No caso das metas institucionais definidas no Plano, a avaliação pode requerer estudos
qualitativos capazes de analisar o avanço na consolidação e fortalecimento das estruturas
organizacionais. Alguns indicadores objetivos podem ser utilizados em relação ao Conselho, como o
número de vezes em que foi convocado e a presença dos conselheiros nas reuniões. Outros são os
indicadores de evolução dos recursos investidos em habitação de interesse social pelos diversos
agentes da política habitacional.
O desempenho do Fundo de Habitação de Interesse Social pode ser avaliado com indicadores
financeiros, como o volume de recursos canalizado, considerando entre esses as fontes dos recursos
provenientes dos instrumentos do Plano Diretor, e os índices de inadimplência (que refletem sobre a
disponibilidade de recursos para novos investimentos) dimensionados ano a ano.
Algumas ações apresentam resultados imediatos, enquanto que outras somente manifestam
conseqüências mensuráveis depois de transcorrido um período de tempo. Assim, os indicadores de
impacto, podem ser considerados como de impacto imediato e de médio ou longo prazo.
Os indicadores de impacto imediato medem as mudanças que a política habitacional gerou nas
condições de vida e de moradia da população beneficiada, são, entre outros:
‐ domicílios e população residente em assentamentos urbanizados, segundo o grau de
intervenção ocorrido;
‐ domicílios, famílias e população segundo o grau de regularidade do terreno.
A atualização desses indicadores deve ser anual, mas os dados e informações que o compõem
podem ser alterados a partir da intervenção dos programas habitacionais.
Alguns indicadores que permitem levantar as melhorias nas condições de vida da população
beneficiada devem ser aferidos antes e depois da intervenção (pela aplicação de pesquisa de campo)
de maneira a permitir comparações, entre eles, quanto ao grau de satisfação da população
beneficiada.
Devem ser conhecidos, ainda, indicadores de impactos indiretos à política habitacional de
interesse social. Entre esses:
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‐ mobilidade social da população, verificada através das alterações na distribuição dos
rendimentos domiciliares por faixas de renda;
‐ comportamento dos preços fundiários e imobiliários nas várias regiões da cidade, inclusive
considerando os zoneamentos específicos (prioritariamente das ZEIS);
‐ dinâmica dos lançamentos imobiliários de mercado popular na cidade;
‐ movimento de licenciamento e habite‐se residencial e de loteamentos de mercado popular e
de habitação de interesse social.

b) Estruturação do monitoramento e avaliação do PLHIS
O monitoramento e avaliação são instrumentos da Política Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, conforme definidos neste Plano. Sua implementação
requer constituir uma estrutura organizacional, que permita a utilização dos indicadores de forma
sistêmica, e equipe técnica de forma a desempenhar as seguintes atribuições:
‐ atualizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico local e às ações em habitação
no município;
‐ monitorar as variáveis que compõem os cenários, alterando‐os conforme a conjuntura;
‐ estabelecer um fluxograma de “alimentação” de informações das variáveis que compõem a
política de habitação de interesse social, articulando os dados do conjunto dos órgãos e
setores da municipalidade responsáveis pela implementação das ações em habitação;
‐ articular‐se com outros sistemas de indicadores, observatórios e setores responsáveis pela
sistematização de informações existentes na municipalidade;
‐ buscar, junto a organismos externos à municipalidade responsáveis pelo fornecimento de
informações e pela construção de indicadores, tais como o IBGE, a FJP, a Fundação SEADE, a
padronização dos conceitos e dos indicadores utilizados.

c) Momentos de avaliação e revisão
Os indicadores devem ser objetos de contínuo monitoramento e acompanhamento. No
entanto, a sistematização dos dados para acompanhamento do desenvolvimento dos programas e
metas do PLHIS, se dará:
‐ Anualmente: será elaborado um Relatório de Monitoramento e Avaliação do PLHIS;
‐ A cada 4 anos: elaboração de Relatório Quadrienal de Monitoramento e Avaliação do PLHIS.
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O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Americana estabelece que os momentos
de avaliação da Política e do PLHIS devem coincidir com o período de elaboração do Plano Plurianual
‐ PPA, que se dá no primeiro ano de cada gestão de governo. Assim, considerando que o período de
vigência do PLHIS será até 2020, prevêem‐se como períodos de avaliação e revisão os anos de 2012 e
2016.
A periodicidade do acompanhamento da gestão e da prestação de contas do Fundo de
Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social está definido na Lei da Política Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, sendo:
‐ Semestralmente: Relatório de Gestão, preparado pela SHDU;
‐ Anualmente: Relatório de Prestação de Contas do Fundo para apresentação ao Conselho
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social, elaborado pela SHDU e
a Comissão Gestora do Fundo Municipal de Habitação Desenvolvimento Urbano de Interesse
Social.
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Glossário
BNH ‐ Banco Nacional de Habitação
CDHU ‐ Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CEF ‐ Caixa Econômica Federal
CMHDUIS ‐ Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de
Americana.
CREA ‐ Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
EHMP ‐ Empreendimento de Habitação de Mercado Popular
EHIS ‐ Empreendimentos de Habitação de Interesse Social
FAT ‐ Fundo de Amparo ao Trabalhador
FAS ‐ Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
FGTS ‐ Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FJP ‐ Fundação João Pinheiro
FMHDUIS ‐ Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social de
Americana.
FNHIS ‐ Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
GRAPROHAB ‐ Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais
HIS ‐ Habitação de Interesse Social
HMP ‐ Habitação de Mercado Popular
IAB ‐ Instituto de Arquitetos do Brasil
IBGE ‐ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS ‐ Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPTU ‐ Imposto Predial e Territorial Urbano
OGU ‐ Orçamento Geral da União
PAC ‐ Programa de Aceleração do Crescimento
PAR ‐ Programa de Arrendamento Residencial
PDDI ‐ Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Americana
PIB ‐ Produto Interno Bruto
PLANHAB ‐ Plano Nacional de Habitação
PLHIS ‐ Plano Local de Habitação de Interesse Social
PNH ‐ Política Nacional de Habitação
PPA ‐ Plano Plurianual de Investimentos
PSH ‐ Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social
RMC ‐ Região Metropolitana de Campinas
SBPE ‐ Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
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SEADE ‐ Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados
SEHAB ‐ Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
SEPRAS ‐ Secretaria Municipal de Promoção Social
SFH ‐ Sistema Financeiro da Habitação
SIG ‐ Sistema de Informações Geográficas
SNH ‐ Sistema Nacional de Habitação
SNHIS ‐ Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
TAC ‐ Termo de Ajustamento de Conduta
ZEIS ‐ Zonas de Especial Interesse Social
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Anexo
Memorial de Cálculo das Metas Físico Financeiras
Estimativa de retorno do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de
Interesse Social.
Para a estimativa de retorno do FMHDUIS foram levantados os valores pagos pelos mutuários
de janeiro a novembro de 2008. Estes valores foram computados de forma integral para
investimento em habitação uma vez que são destinados diretamente ao Fundo.
Tabela 1 – Retorno do FMHDUIS em 11 meses (jan.‐ nov. 2008)
Amortização Prestações de Terrenos
Amortização Prestações de Materiais
Total

1.166.147,63
71.035,11
1.237.182,74

A partir dos valores levantados em 11 meses, tirou‐se uma média de valor que retorna ao
Fundo por mês (R$ 112.471,16). Com este valor foi possível estimar o valor de retorno ao Fundo em
um ano (R$ 1.349.653,90) e considerar a constância destes valores para os período de vigência do
Plano (2009‐2020).
Tabela 2 – Estimativa de retorno ao FMHDUIS.
Valores (R$)
1.349.653,90
5.398.615,59

No ano de 2008
Estimativa por período de 4 anos

Cálculo dos cenários de investimento
Para elaboração dos cenários de investimentos em produção de HIS foram montadas tabelas
por período de vigência do Plano, sendo que no primeiro período se atenderia 30% do déficit
habitacional prioritário e no segundo e terceiro 35%.
Os valores base para elaboração dos cenários são os de atendimento por déficit habitacional
prioritário, classificados por Grupos de Atendimento (G1, G2A e G2B)

Tabela 3 – Déficit habitacional prioritário por Grupo de Atendimento.
DÉFICIT ATUAL
G1
G2A
G2B
Total

PROJEÇÃO PARA 2020
1.525
2.009
1.093
4.627

1708
2250
1224
5.182
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Dentro do déficit habitacional prioritário existem famílias que já possuem lote e que são
computados dentro do cenário como modalidade habitacional especifica e com o valor de custo de
terra deduzido do valor final da Unidade Habitacional.
Tabela 4 – Famílias com lote do déficit habitacional prioritário.
G1
G2A
G2B
Total

75
90
73
238

84
101
82
267

Com a definição das modalidades e os grupos de atendimento se constrói o cenário de
investimentos em produção de HIS por período de gestão do Plano.
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Tabela 5 – Cenário de Investimentos em Produção de HIS para o período de 2009‐2012.
2009‐2012
Grupo
G1 (0‐700)

Total G1 (2009‐2012)
G2‐A (700‐1050)

Total G2‐A (2009‐2012)
G2‐B (1050‐1400)

Total G2‐B (2009‐2012)
Total G1‐G2A ‐G2B (2009‐2012)

Taxas por
modalidade
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%

Investimento
Municipal por
modalidade R$
1.252.634,61
2.759.654,18
1.631.814,23
169.692,45
5.813.795,47
1.650.192,08
3.635.505,08
2.149.714,61
223.548,94
7.658.960,72
897.789,92
1.977.902,97
1.169.556,03
121.622,19
4.166.871,11
17.639.627,30

Contra‐partida
municipal (%)
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Investimento
total (R$)
4.175.448,70
9.198.847,28
5.439.380,76
565.641,49
19.379.318,23
5.500.640,28
12.118.350,28
7.165.715,38
745.163,12
25.529.869,06
2.992.633,07
6.593.009,88
3.898.520,11
405.407,31
13.889.570,38
58.798.757,67

Modalidade

Custo U.H.

Quota de
Terreno (m2)

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

U.H.
77
205
205
26
512
101
270
270
34
675
55
147
147
18
367
1555
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Tabela 6 – Cenário de Investimentos em Produção de HIS para o período de 2013‐2016.
2013‐2016
Grupo
G1 (0‐700)

Total G1 (2013‐2016)
G2‐A (700‐1050)

Total G2‐A (2013‐2016)
G2‐B (1050‐1400)

Total G2‐B (2013‐2016)
Total G1‐G2A ‐G2B (2013‐2016)

Taxas por
modalidade
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%

Investimento por
modalidade R$
1.461.407,04
3.219.596,55
1.903.783,27
197.974,52
6.782.761,38
1.925.224,10
4.241.422,60
2.508.000,38
260.807,09
8.935.454,17
1.047.421,57
2.307.553,46
1.364.482,04
141.892,56
4.861.349,63
20.579.565,19

Contra‐partida
municipal (%)

Investimento
total (R$)

Modalidade

Custo U.H.

Quota de
Terreno (m2)

30%
30%
30%
30%

4.871.356,81
10.731.988,49
6.345.944,22
659.915,08

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

30%
30%
30%
30%

6.417.413,66
14.138.075,33
8.360.001,28
869.356,98

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

30%
30%
30%
30%

3.491.405,24
7.691.844,86
4.548.273,47
472.975,20

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

68.598.550,62

U.H.
90
239
239
30
598
118
315
315
39
787
64
171
171
21
428
1814
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Tabela 7 – Cenário de Investimentos em Produção de HIS para o período de 2017‐2020.
2017‐2020
Grupo
G1 (0‐700)

Total G1 (2017‐2020)
G2‐A (700‐1050)

Total G2‐A (2017‐2020)
G2‐B (1050‐1400)

Total G2‐B (2017‐2020)
Total G1‐G2A ‐G2B (2017‐2020)

Taxas por
modalidade
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%
15,00%
40,00%
40,00%
5,00%
100,00%

Investimento por
modalidade R$
1.461.407,04
3.219.596,55
1.903.783,27
197.974,52
6.782.761,38
1.925.224,10
4.241.422,60
2.508.000,38
260.807,09
8.935.454,17
1.047.421,57
2.307.553,46
1.364.482,04
141.892,56
4.861.349,63
20.579.565,19

Contra‐partida
municipal (%)

Investimento
total (R$)

Modalidade

Custo U.H.

Quota de
Terreno (m2)

30%
30%
30%
30%

4.871.356,81
10.731.988,49
6.345.944,22
659.915,08

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

30%
30%
30%
30%

6.417.413,66
14.138.075,33
8.360.001,28
869.356,98

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

30%
30%
30%
30%

3.491.405,24
7.691.844,86
4.548.273,47
472.975,20

Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*

54.330,00
44.885,00
26.541,00
22.080,00

60
85
150
150

68.598.550,62

U.H.
90
239
239
30
598
118
315
315
39
787
64
171
171
21
428
1814
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Cálculo do Valor de Terra
Para a construção dos cenários de produção habitacional se estimou a quantidade de terras
necessárias para suprir a produção habitacional. As modalidades foram estimadas segundo as
seguintes premissas:
‐ Modalidade Vertical, com quota de terreno de 60 m², e custo de terra referente a áreas13
centrais maiores de 10.000 m²;
‐ Sobrado, com quota de terreno de 85m² e custo de terra referente a áreas centrais maiores
de 10.000 m²;
‐ Lote com Embrião, em lotes de 150m² e custo de terra da área periférica;
‐ Embrião, construção para famílias que já possuem lote, portanto não computadas neste
cálculo.
Tabela 8 – Custos e necessidade de terra para produção de HIS.
2009‐2020
Modalidade
Vertical
Sobrado
Lote com embrião
Embrião*
Total

Aproveitamento
do terreno
100,00%
100,00%
65,00%
‐

Necessidade de
área (m²)
46.636
176.181
478.320
‐
701.137

Preço do m²
158,00
158,00
36,58
‐

Custo de aquisição
das áreas (R$)
7.368.518,62
27.836.625,89
17.496.943,27
‐
52.702.087,78

13

Delimitação de Áreas Vazias levantadas neste Plano e classificadas em áreas centrais menores de 10.000m2, áreas
2
centrais maiores de 10.000m e áreas periféricas.
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