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“A dívida social acumulada no Brasil em relação à carência habitacional
atinge mais de 7 milhões de domicílios, além de 12 milhões com
problemas de infra-estrutura básica. As desigualdades sociais e a
concentração de renda, características da sociedade brasileira, se
manifestam fisicamente nos espaços segregados das nossas cidades.
Nelas, as carências habitacionais constituem, talvez, o maior problema:
a falta de moradia digna para população de baixa renda, que responde
por 92% do déficit habitacional brasileiro. Estudo realizado pelo
CEDEPLAR/UFMG para o Ministério das Cidades determinou que a
demanda demográfica por habitação, no Brasil, será de
aproximadamente 28 milhões de domicílios até o ano de 2023. O grande
desafio colocado para a construção de cidades justas e democráticas
está no equacionamento do déficit habitacional existente e no
provimento de soluções habitacionais em quantidade e qualidade para
atender o déficit acumulado e a demanda futura de forma a não se
constituírem em moradias precárias.”

Inês Magalhães
Secretaria Nacional de Habitação
Guia de Adesão ao SNHIS
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1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), é um dos instrumentos de
implementação do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e tem como
objetivo promover o planejamento das ações no setor habitacional, de forma a garantir a
função social da propriedade estabelecida na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade,
consoante às diretrizes das Resoluções da Conferência Nacional, do Conselho das Cidades e
da Política Nacional de Habitação do Ministério das Cidades.
Segundo o Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social,
desenvolvido pelo Ministério das Cidades, o PLHIS deve ser entendido como “um conjunto
de objetivos, metas, diretrizes e instrumentos de ação de intervenção que expressem o
entendimento dos governos locais e dos agentes sociais e institucionais quanto à orientação
do planejamento local do setor habitacional, especialmente à habitação de interesse social,
(...) tendo por base o entendimento dos principais problemas habitacionais identificados na
localidade”.
O PLHIS, portanto, deve ser elaborado de maneira articulada com o Plano Diretor
Participativo e demais planos municipais setoriais e, assim, preconizar a integração dos três
níveis de governo – Municipal, Estadual e Federal – na aplicação das políticas habitacionais
de interesse social.
O Plano Local de Habitação de Interesse Social a ser desenvolvido para o Município de Bauru
visará a atender a essas prerrogativas e se estruturará com base nas diretrizes contidas do
“Manual para apresentação de Propostas, Exercícios - 2008/2011” – “Apoio à elaboração de
Planos de Habitação de Interesse Social”, publicado pelo Ministério das Cidades / FNHIS.
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2.

OBJETIVOS

O PLHIS-Bauru buscará fornecer elementos para a posterior efetivação da Política
Habitacional de Interesse Social no Município, tanto para a zona urbana como para a zona
rural, tendo como horizonte o ano de 2025.
Regido pelos princípios e diretrizes estabelecidos pela Política Nacional de Habitação e pelo
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o PLHIS deverá identificar os principais
problemas habitacionais do Município, apontar caminhos, propor, incentivar e executar
ações que venham a “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de seus habitantes” (art. 182, Constituição Federal), articulando-se
com a política habitacional aplicada pelos demais níveis de governo.
Constituem-se objetivos do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Bauru:
o

O direito universal à moradia digna, democratizando o acesso à terra urbanizada, à
moradia e aos serviços públicos de qualidade, ampliando a oferta de habitações e
melhorando as condições de habitabilidade para a população de baixa renda;

o

O atendimento às necessidades habitacionais, atuando de forma diferenciada
segundo os segmentos de renda da população, tendo como prioridade o
atendimento à população de menor renda;

o

Estimular a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) por agentes da produção
habitacional, tais como a iniciativa privada e as associações e cooperativas populares
de produção de moradias;

o

Garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental dos programas
habitacionais, através de sua articulação com as políticas de desenvolvimento
econômico e social e de gestão ambiental;

o

Reverter o processo de segregação sócio-espacial na cidade, por intermédio da
oferta de áreas, do incentivo e indução à produção habitacional dirigida aos
segmentos sociais de menor renda, inclusive em áreas centrais, bem como pela
urbanização e regularização dos assentamentos precários ocupados por população
de baixa renda.

O PLHIS-Bauru será elaborado com base em procedimentos que contemplem a participação
cidadã e deverá expressar o entendimento dos governos locais e dos agentes sociais sobre
questões relativas à habitação no Município.
Como diretrizes, o PLHIS deverá:
o

Planejar o desenvolvimento para o setor habitacional, em áreas urbanas e rurais.

o

Zelar pela gestão democrática através da participação dos diferentes segmentos da
sociedade, possibilitando controle social e transparência nas decisões e
procedimentos.
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o

Incorporar, no que couberem, os instrumentos propostos ou regulamentados pelo
Estatuto da Cidade, de modo a:
 Ampliar a oferta de moradias;
 Ampliar as áreas destinadas à habitação de interesse social;
 Conter a retenção especulativa do solo urbano;
 Conter a supervalorização dos imóveis;
 Democratizar o acesso a terra, a moradia e aos serviços públicos de
qualidade;
 Propiciar, induzir e promover a recuperação urbanística e a regularização
fundiária nas áreas periféricas, favelas e assentamentos irregulares.
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3.

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL

Os trabalhos voltados à elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social para
Bauru estarão sob coordenação geral da Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal
de Bauru (SEPLAN), aos cuidados da coordenadora técnica Sra. Arq. Maria Helena Carvalho
Rigitano.
Para a realização das atividades, será constituído um Grupo de Trabalho – GT (Figura 1), a
ser composto por três subgrupos, sendo o primeiro subgrupo formado pela equipe de
coordenação da SEPLAN, o segundo, por membros da assessoria contratada Instituto Soma
e, o terceiro, por um corpo técnico complementar composto por representantes do
Gabinete e de outras secretarias municipais também envolvidas com a questão habitacional
- Secretária do Bem Estar Social-SEBES, Secretaria das Administrações Regionais-SEAR,
Secretaria da Agricultura-SAGRA.

FIGURA 1: ESTRUTURA DO GRUPO DE TRABALHO GT

O Grupo de Trabalho – GT atuará diretamente na elaboração do Plano, mapeando
documentos e informações relevantes, produzindo dados analíticos, propondo ações e
realizando a interlocução com a comunidade.
Além do Grupo de Trabalho – GT espera-se, também, por parte do poder público local e da
participação popular, o apoio para a elaboração do PLHIS. Dessa forma, entendemos que se
formará, por meio dessas contribuições e, apenas para fins didáticos estruturais, o que
podemos definir como: Grupo de Apoio – GA (Figura 5) constituído por um Grupo de Apoio
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Municipal – GAM, formado por representantes das demais secretarias municipais não
incluídas no GT e por colaboradores da sociedade.

GRUPO DE APOIO - GA

FIGURA 2: ESTRUTURA CONCEITUAL DO GRUPO DE APOIO

3.1. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA EQUIPE DE TRABALHO
3.1.1. Atribuições e Responsabilidades da Equipe de Trabalho Municipal:
Coordenação:
o

Atuar como interlocutora e facilitadora dos trabalhos;

o

Conduzir as ações e decisões;

o

Garantir a operacionalização das atividades necessárias ao desenvolvimento
do plano;

o

Mapear os atores institucionais e sociais envolvidos na questão habitacional,
identificando aqueles que devem compor o GT, o GA e os que necessitam estar
representados nas reuniões junto aos segmentos sociais;

o

Fornecer dados e informações relevantes para a elaboração do PLHIS-Bauru;

o

Promover as ações de mobilização e divulgação;

o

Providenciar espaço físico e equipamentos para a realização dos eventos;

o

Acionar o Grupo de Apoio – GA, sempre que necessário;

o

Encaminhar os produtos de cada etapa à Caixa Econômica Federal - CEF.
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Corpo Técnico Complementar:
o

Auxiliar a coordenação na mobilização comunitária e na divulgação das
atividades;

o

Contribuir ativamente para o levantamento de informações e elaboração do
diagnóstico do setor habitacional;

o

Participar da definição de diretrizes e estratégias visando ao equacionamento
dos problemas habitacionais e à priorização das políticas do Município voltadas
ao setor.

3.1.2. Atribuições e Responsabilidades da Consultoria contratada, por etapa
de elaboração do Plano:
Durante a Etapa 1 – Proposta Metodológica:
o

Conduzir reuniões para nivelamento técnico e planejamento entre os atores
envolvidos;

o

Elaborar, conjuntamente aos técnicos da SEPLAN, em versão preliminar, o
texto da Proposta Metodológica e apresenta-la aos membros do Conselho
Municipal de Habitação, para apreciação e aprovação;

o

Registrar os eventos realizados, através de relatório com fotos e lista de
presença;

o

Elaborar o relatório referente à Etapa 1 - Proposta Metodológica.

Durante a Etapa 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional:
o

Selecionar e organizar as bases de dados e mapas disponibilizados, priorizando
aqueles considerados de maior relevância e confiabilidade para a compreensão
da situação habitacional e construção do diagnóstico;

o

Participar de reuniões com técnicos municipais e de debates com a
comunidade, visando à coleta de informações a serem contempladas no
diagnóstico;

o

Analisar e compilar os documentos e informações obtidos, devendo contar
com o apoio do GT e, em especial, da equipe da coordenação para a realização
dessas atividades;

o

Apresentar o Diagnóstico do Setor Habitacional em versão preliminar aos
membros do Conselho Municipal de Habitação, para que seja feita a
consolidação de seu conteúdo;

o

Apresentar o Diagnóstico do Setor Habitacional à comunidade, em versão
definitiva;

o

Registrar os eventos realizados, através de relatório com fotos e lista de
presença;

o

Elaborar o relatório referente à Etapa 2 – Diagnóstico do Setor Habitacional.
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Durante a Etapa 3 – Estratégias de Ação:
o

Definir, ao Conselho Municipal de Habitação e Grupo de Trabalho, as diretrizes
principais e sugestões a serem contempladas nas estratégias de ação, previstas
pelo plano;

o

Encaminhar ao debate, durante oficina comunitária, a temática “Estratégias de
Ação”, abordando as propostas indicadas pelo Conselho Municipal de
Habitação e coletando novas sugestões;

o

Organizar as propostas aprovadas durante o debate com a comunidade e
elaborar o texto final das Estratégias de Ação;

o

Apresentar os resultados dos trabalhos realizados e o texto final da PLHISBauru à comunidade;

o

Elaborar o relatório referente à Etapa 3 – Estratégias de Ação.

3.2. ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
3.2.1. Estruturação da equipe técnica municipal
Os currículos da equipe técnica municipal encontram-se no Anexo 1 da presente
proposta.

3.2.1. Estruturação da equipe técnica do Instituto Soma
A equipe técnica do Instituto Soma encontra-se estruturada da seguinte forma:

EQUIPE EXECUTIVA

EQUIPE COMPLEMENTAR

_

Letícia Rocco Kirchner
arquiteta urbanista – coordenadora
Renata Vicentim Muniz Gardiolo
assistente social
Jamile Marcelle da Silva
geógrafa
Thaís Troncon Rosa
consultora em urbanismo e habitação
Lúcia Zanin Shimbo
consultora em habitação e mercado imobiliário
Wilson Shigueki Tateishi
consultor em economia e administração pública
Rafael Moron Martins
consultor em administração financeira
Gervásio Câmara
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consultor jurídico

APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Maria José Majô Jandreice
assistente social
Luiz Miguel Axcar
técnico em banco de dados
Camila Salles Mascarenhas de Souza
bolsista em arquitetura e urbanismo
Ellen Cristina Peres De Santis
bolsista em arquitetura e urbanismo

A equipe executiva terá o papel de atuar junto ao GT e representar a consultoria
contratada - Instituto Soma - nas reuniões, oficinas e seminários.
A equipe complementar, formada por consultores de diversas áreas, deverão auxiliar a
equipe executiva na estruturação dos trabalhos e na elaboração dos conteúdos das
etapas do plano, podendo participar, ocasionalmente, dos eventos previstos.
O grupo de apoio ao desenvolvimento compõe-se por profissionais e bolsistas que irão
auxilia nas pesquisas e/ou desenvolvimento dos conteúdos do PLHIS, em áreas
condizentes a seus perfis profissionais ou formação acadêmica.
Os currículos da equipe técnica do Instituto Soma constam do Anexo I.

3.3. CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA
A capacitação da equipe técnica foi realizada por meio de reuniões de trabalho e eventos de
mobilização, que buscaram instruir e promover o nivelamento técnico entre os agentes
envolvidos quanto a questões relativas à Política Nacional de Habitação e habitação de
interesse social.
Buscou-se promover explanações sobre o tema, dando ênfase à relevância do planejamento
municipal para implementação de ações no campo habitacional.
Foram realizados 7 eventos que contemplaram a capacitação técnica, sendo duas reuniões
com a equipe de trabalho e 5 eventos de mobilização envolvendo diferentes segmentos da
sociedade.
A relação dos eventos que contemplaram as ações de capacitação consta do Cronograma de
Eventos, descrito no Capítulo VII deste relatório.
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4.

PROCEDIMENTOS

Visando a organizar e a otimizar os procedimentos previstos para o desenvolvimento deste
plano de habitação, foi estabelecida uma estrutura organizacional, representada a seguir, a
qual traz a relação das ações e procedimentos necessários para o alcance dos objetivos das
etapas 2 e 3, discriminando metas, atividades e produtos.
ETAPA 2: DIAGNÓSTICO DO SETOR HABITACIONAL
METAS
ATIVIDADES
2.1. Inserção Regional e Características do Município
 Promover o levantamento de dados
demográficos e físico-territoriais;
 Efetuar o mapeamento da dinâmica
fundiária, envolvendo o processo de
expansão urbana e o crescimento
populacional;
 Promover o levantamento e avaliação
quanto à infraestrutura disponível;
 Caracterizar as dinâmicas
socioeconômicas e suas relações c/ a
situação habitacional.

PRODUTOS

PRAZOS

 Levantamento bibliográfico;
 Levantamento de informações
junto ao Plano Diretor
Participativo, IBGE e SEADE;
 Levantamento de informações
junto ao acervo municipal.

Caracterização físicoterritorial e
socioeconômica do
Mês 2 ao 6
Município e o
impacto nas
condições de HIS.

2.2. Necessidades Habitacionais
 Promover o levantamento dos
parâmetros atuais de análise da situação
habitacional, identificando os critérios de
precariedade habitacional e qualificação
hierarquizada das demandas;

 Levantamento de bancos de
dados disponíveis no cadastro
técnico municipal, SEPLAN, DAE,
SEBES, IBGE, FJP.

 Caracterizar o déficit habitacional
quantitativo e qualitativo;

 Análise e mapeamento, a ser
realizado com a participação de
técnicos da SEPLAN, SEBES e
agentes de saúde.

 Promover o mapeamento de áreas
homogêneas, identificando os bolsões de
pobreza, assentamentos irregulares e áreas
com outros tipos de vulnerabilidade social
e habitacional.

Caracterização das
necessidades
habitacionais do
Município.

Mês 2 ao 6

 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação;
 Realização de oficinas setoriais
com a comunidade para discussão
e elaboração de propostas.

2.3. Oferta Habitacional
 Promover o levantamento da
disponibilidade de solo urbanizado e de
edificações subutilizadas ou com potencial
para adensamento habitacional;
 Mapear historicamente o processo de
implantação de loteamentos e
empreendimentos habitacionais no
Município;
 Promover o levantamento dos
loteamentos e empreendimentos
habitacionais aprovados pelo Município
nos últimos 5 anos;
 Mapear as áreas públicas dominiais não
edificadas;

 Levantamento bibliográfico;
Caracterização da
oferta habitacional
 Levantamento de dados junto à
no Município;
SEPLAN e Secretaria de Finanças;
identificação das
áreas que receberam
Mês 2 ao 6
 Reunião com representantes do investimentos e as
que obtiveram
mercado imobiliário, visando à
crescimento em
identificação dos principais
ocupação
problemas ligados à produção de
habitacional.
HIS, e a relação entre a iniciativa
privada e poder público;
 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação;
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 Identificar as áreas de ZEIS para
produção habitacional;

 Realização de oficinas setoriais
com a comunidade para discussão
e elaboração de propostas.

 Promover o levantamento dos imóveis
particulares não edificados com mais de
1000m² que possuam dívida tributária
referente à período superior a 2 anos.
 Verificar a oferta habitacional
promovida pelo mercado imobiliário.

2.4. Marcos Regulatórios e Legais
 Analisar o Plano Diretor Participativo,
sobretudo ao que se relaciona às questões
de habitação, parcelamento do solo e
regularização fundiária;
 Levantar as demais legislações
municipais que dispõem sobre a questão
habitacional e fundiária.

 Análise do Plano Diretor
Participativo;
 Levantamento e análise das
demais legislações municipais;
 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação.

Caracterização dos
instrumentos de
regulação urbana
vigentes e legislação
municipal,
verificando sua
compatibilização ao
PLHIS.

Mês 2 ao 6

Caracterização
histórica da atuação
de agentes
promotores e da
estrutura
programática p/
melhoria, produção
e provisão de HIS.

Mês 2 ao 6

2.5. Programas e Ações
 Identificar os programas habitacionais
financiados ou executados pelas
administrações locais e demais entes
federativos ou por agencias bilaterais.

 Levantamento de informações
nas agências municipais, estaduais
e federais promotoras de HIS;
 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação.

2.6. Fontes de Recursos para Financiamento Habitacional
 Identificar as fontes de recursos
existentes, os potenciais para o setor
habitacional e os agentes envolvidos.

 Levantamento de informações
junto a agencias de financiamento
habitacional;
 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação.

Caracterização das
possibilidades e
Mês 2 ao 6
alternativas para a
provisão de recursos.

2.7. Condições Institucionais e Administrativas
 Analisar as condições institucionais e
administrativas para a produção e provisão
públicas e privadas em HIS, envolvendo a
identificação da rotina operacional,
capacidade de aplicação de recursos
próprios, recursos humanos, estrutura e
procedimentos.

 Levantamento de informações
junto a Prefeitura Municipal de
Bauru;
 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação.

Caracterização das
condições
institucionais e
administrativas para
a produção e
provisão
habitacional.

Mês 2 ao 6

Identificação dos
potenciais
interlocutores locais
envolvidos com a
questão
habitacional.

Mês 2 ao 6

2.8. Atores Sociais e suas Capacidades
 Levantar informações sobre as formas
de organização dos grupos sociais que
atuam no setor habitacional e suas
capacidades.

 Reuniões com o GT e Conselho
Municipal de Habitação.

- 13 -

ETAPA 3: ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
METAS
3.1. Diretrizes e Objetivos

ATIVIDADES

 Definir as diretrizes gerais, a ser elaboradas
com base na caracterização do Município, tendo
como referência a análise da dinâmica fundiária e
econômica;

 Análise dos dados
coletados no diagnóstico;

 Definir as diretrizes específicas, a ser
elaboradas a partir da caracterização da demanda
habitacional e das condições socioeconômicas da
demanda específica por HIS;

 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação;

 Definir diretrizes de produção local,
 Realização de oficina
considerando a realidade da dinâmica de provisão comunitária para discussão e
em HIS no Município, a disponibilidade de terra, o elaboração de propostas.
perfil da produção do mercado, os recursos
disponíveis, os programas, bem como a
viabilidade de implementação de parcerias com
universidades, sindicatos e outros;

PRODUTOS

PRAZOS

Consolidação das
diretrizes e
objetivos para
elaboração do
PLHIS e sua
articulação com
a Política
Nacional de
Habitação.

Mês 6 ao 8

Estruturação
plena dos
programas e
ações

Mês 6 ao 8

Estruturação do
plano de metas,
contemplando
sua
compatibilização
com as fontes e
os volumes de
recursos
disponíveis ou
projetados.

Mês 6 ao 8

 Definir diretrizes institucionais, jurídicas e
de articulação programática, com base na
situação operacional administrativa instalada, os
instrumentos de regulação urbana previstos e o
perfil de atuação/articulação da Municipalidade
nas questões envolvidas.

3.2. Programas e Ações
 Elaborar a concepção da estrutura
programática;

 Análise dos dados
coletados no diagnóstico;

 Formular os programas;
 Identificar as ações integrantes dos
programas (considerando foco, abrangência,
articulação a outros programa, executor, etc)

 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação;

 Dimensionar os custos envolvidos e os
recursos necessários para a realização dos
programas;

 Realização de oficina
comunitária para discussão e
elaboração de propostas.

 Compatibilizar os programas e ações aos
instrumentos de realização orçamentária e
financeira do Município.

3.3. Metas, Recursos e Fontes de Financiamento
 Definir e dimensionar as metas e aferir o
volume de recursos financeiros envolvidos;
 Analisar a viabilidade entre as metas
propostas e disponibilidade de recursos
orçamentários, financeiros, programáticos,
jurídicos e operacionais;

 Compilação dos dados
coletados nas metas
anteriores;
 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação.

 Definir itens de custo e suas inserções na
composição das ações;
 Mapear e associar as fontes de
financiamento.

3.4. Programas e Ações – Definição das Prioridades
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 Estabelecer a priorização das metas,
programas e ações.

 Compilação dos dados
coletados nas metas
anteriores;
 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação;
 Realização de oficina
comunitária para discussão e
elaboração de propostas.

Plano de
Prioridades e
Aferição do
PLHIS.

Mês 6 ao 8

Definição dos
indicadores para
a aferição do
desempenho das
ações do PLHIS.

Mês 6 ao 8

Definição dos
procedimentos
de
monitoramento
e mecanismos de
revisão da
estrutura
programática
implementada.

Mês 6 ao 8

3.5. Indicadores
 Estabelecer os instrumentos de aferição de
desempenho.

 Compilação dos dados
coletados nas metas
anteriores;
 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação.

3.6. Monitoramento, Avaliação e Revisão
 Definir e elaborar os mecanismos de
 Compilação dos dados
aferição, avaliação e revisão das ações, programas coletados nas metas
e do próprio PLHIS;
anteriores;
 Estabelecer a periodicidade de avaliação;
 Definir o fluxo operacional e atribuições,
estabelecendo como se dará o acompanhamento
da sociedade nas ações de monitoramento,
avaliação e revisão;

 Reuniões com o GT e
Conselho Municipal de
Habitação.

 Estabelecer como se dará a publicização das
ações e recursos emprenhados.
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5.

ESTRATÉGIAS

DE

COMUNICAÇÃO,

MOBILIZAÇÃO

E

PARTICIPAÇÃO
A participação popular é fundamental para a construção de um plano habitacional coerente
e compatível às expectativas da população local. O processo participativo adotado no PLHIS Bauru passa pela participação direta, assim como pela participação indireta (conselhos,
instituições).
Visando à sensibilização social e à ampla participação da comunidade na elaboração do
PLHIS-Bauru, foram previstas as seguintes ações:
o

Articulação com Conselho Municipal de Habitação, envolvendo-o diretamente na
elaboração do plano e reforçando-lhe o papel de representante e interlocutor social.

o

Realização de reuniões de sensibilização e apresentação dos trabalhos com
representantes do poder público, movimentos sociais, entidades de classe e
sindicatos, entidades de ensino e pesquisa, mercado imobiliário, construção civil e
representantes da área rural, com a finalidade de divulgar e mobilizar os diferentes
segmentos sociais envolvidos com a questão habitacional e localizar potenciais
colaboradores, capazes de contribuir ativamente para o desenvolvimento e
consolidação da política habitacional no Município.

o

Realização de eventos abertos à comunidade (oficinas e seminário), buscando
ampliar a rede de agentes envolvidos, coletar informações junto à população e
aperfeiçoar o desenvolvimento do PLHIS-Bauru.

Todos os eventos comunitários serão registrados por meio de atas, as quais ficarão
disponíveis à consulta popular, aos cuidados da equipe de coordenação do GT.
Caberá à coordenação (SEPLAN) promover as ações de divulgação junto à comunidade e aos
representantes dos segmentos sociais, visando à ampla participação nos eventos.
O Conselho Municipal de Habitação acompanhará todo o processo de elaboração do PLHISBauru, por meio de reuniões periódicas que envolverão a apresentação do andamento das
atividades e a análise conjunta dos resultados obtidos.
A ação direta com a comunidade terá papel decisivo na complementação e qualificação do
Diagnóstico do Setor Habitacional, através da construção de referências populares sobre a
questão de HIS no Município. Espera-se, desta forma, introduzir as peculiaridades à
problemática em foco, sob o ponto de vista dos moradores que compõem a demanda por
HIS no Município.
Segue abaixo a relação dos eventos comunitários previstos:
o

Quatro reuniões com o Conselho Municipal de Habitação, sendo a primeira para
apresentação dos trabalhos; a segunda para estruturação da Etapa 2 – Diagnóstico
do Setor Habitacional; a terceira para análise dos resultados obtidos nas oficinas
comunitárias, consolidação do diagnóstico e elaboração de propostas para a Etapa 3
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– Estratégias de Ação; e a quarta para consolidação e fechamento do conteúdo da
Etapa 3;
o

Cinco reuniões com segmentos sociais, visando à divulgação, à mobilização e à
identificação de colaboradores e interessados;

o

Seis oficinas setoriais com a comunidade, para o levantamento das necessidades
habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e promoção de
debates;

o

Uma oficina comunitária de consolidação do diagnóstico e definição do conteúdo a
ser proposto com estratégias de ação para o Município;

o

Um Seminário Final, para fechamento do conteúdo do PLHIS - Bauru.

As datas das oficinas e do seminário deverão ser divulgadas previamente para a população,
por meio do Diário Oficial e/ou pelo site da Prefeitura Municipal de Bauru
(www.bauru.sp.gov.br), além de ser recomendada a promoção de matérias na imprensa
local. Essas ações ficarão sob responsabilidade da coordenação do plano (SEPLAN).
As reuniões do Grupo de Trabalho e entre a equipe do Instituto Soma e a coordenação não
terão periodicidade definida e ocorrerão conforme a necessidade. Reuniões envolvendo
colaboradores e membros do Grupo de Apoio Municipal poderão, também, ocorrer a
qualquer tempo.

5.1. QUADRO CONSOLIDADO
Plano de Mobilização e Participação
Quantidade
Atores Esperados
Atividades de Mobilização e
Participação
Reuniões com o Conselho Municipal de
Habitação

4

Reuniões com Segmentos Sociais

5

Oficinas setoriais com a comunidade

6

Oficina Comunitária

1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conselho Municipal de Habitação;
Representantes da Prefeitura;
Assessoria Contratada.
Representantes do poder público;
Movimentos sociais;
Entidades de classe e sindicatos;
Entidades de ensino e pesquisa;
Representantes do mercado
imobiliário e da construção civil;
Representantes da área rural;
Assessoria Contratada.
Representantes da Prefeitura;
Associações de Moradores;
População demandante por HIS;
Assessoria Contratada.
Representantes do poder público;
Assessoria Contratada;
Movimentos sociais;
Entidades de classe e sindicatos;
Entidades de ensino e pesquisa;

Seminário Final

1
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• Representantes do mercado
imobiliário e da construção civil;
• Representantes da área rural;
• Associações de Moradores;
• Conselho Municipal de Habitação;
• População demandante por HIS.
• Representantes do poder público;
• Assessoria Contratada;
• Movimentos sociais;
• Entidades de classe e sindicatos;
• Entidades de ensino e pesquisa;
• Representantes do mercado
imobiliário e da construção civil;
• Representantes da área rural;
• Associações de Moradores;
• Conselho Municipal de Habitação;
• População demandante por HIS.

6.

A PUBLICIDADE AO INÍCIO E AO TÉRMINO DOS TRABALHOS

Ao início dos trabalhos de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social para
Bauru foram realizadas ações de divulgação, as quais constam relacionadas a seguir:
o

Divulgação na imprensa local, no Diário Oficial e no site da Prefeitura Municipal de
Bauru, relatando o início dos trabalhos;

o

Apresentação das atividades ao Conselho Municipal de Habitação;

o

Reuniões com representantes dos principais segmentos da sociedade envolvidos
com a questão habitacional – poder público, movimentos sociais, entidades de classe
e sindicatos, entidades de ensino e pesquisa, mercado imobiliário, construção civil e
representantes da área rural – para a sensibilização e apresentação das atividades de
elaboração do PLHIS.

Ao término das atividades, está prevista a realização de um seminário de fechamento do
conteúdo do PLHIS, que buscará consolidar e difundir a ações propostas pelo Plano.
Os resultados serão ainda divulgados no site da Prefeitura Municipal de Bauru e em
reportagens na imprensa local, estando essas providencias sob os cuidados da coordenação
do plano (SEPLAN).
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7. CRONOGRAMA DE EVENTOS
Segue abaixo o cronograma dos eventos principais, que envolvem a participação popular e/ou estrutura as etapas de trabalho. As datas
mencionadas poderão ser alteradas por decisão da coordenação (SEPLAN). As alterações na agenda de eventos deverão ser previamente
comunicadas à população, através dos meios de divulgação previstos por esta proposta metodológica.
CRONOGRAMA FÍSICO
Referência
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2
Etapa 2 / 3
Etapa 2 / 3
Etapa 3
Etapa 3

Eventos Comunitários / Eventos de Estruturação de Etapas
1ª reunião estrutural do PLHIS: estruturação da metodologia e definição das formas de participação; nivelamento e capacitação.
2ª reunião estrutural do PLHIS: estruturação da metodologia e pré-definição da agenda de eventos; capacitação.
Reunião com o Conselho Municipal de Habitação para aprovação da Proposta Metodológica.
1ª reunião com segmentos sociais para apresentação dos trabalhos, mobilização, capacitação e identificação de potenciais
colaboradores - Segmento: Entidades de Ensino e Pesquisa.
2ª reunião com segmentos sociais para apresentação dos trabalhos, mobilização, capacitação e identificação de potenciais
colaboradores - Segmento: Ruralistas.
3ª reunião com segmentos sociais para apresentação dos trabalhos, mobilização, capacitação e identificação de potenciais
colaboradores - Segmento: Movimentos Sociais.
4ª reunião com segmentos sociais para apresentação dos trabalhos, mobilização, capacitação e identificação de potenciais
colaboradores - Segmento: Poder Público.
5ª reunião com segmentos sociais para apresentação dos trabalhos, mobilização, capacitação e identificação de potenciais
colaboradores - Segmentos: Entidades de Classe e Sindicatos; Mercado Imobiliário e da Construção Civil.
Reunião com o Conselho Municipal de Habitação para estruturação da Etapa 2 - Diagnóstico Habitacional.
1ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores da Zona Rural e Dist. Tibiriçá.
2ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores: 1, 2 e 12.
3ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores: 10 e 11.
4ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores: 3, 4 e 5 sul.
5ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores: 5 norte e 6.
6ª oficina setorial comunitária para levantamento das necessidades habitacionais, identificação de problemas relacionados à HIS e
promoção de debates - Setores: 7, 8 e 9.
Reunião com o Conselho Municipal de Habitação para análise e consolidação dos resultados obtidos durante a Etapa 2.
Oficina comunitária para consolidação do diagnóstico e definição das diretrizes e conteúdos a serem contempladas na Etapa 3 –
Estratégias de Ação.
Reunião com o Conselho Municipal de Habitação para consolidação do conteúdo da Etapa 3 - Estratégias de Ação. E elaboração do
Plano
Seminário de Fechamento das Estratégias de Ação
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o

1

o

2

o

3

MESES
o
o
4
5

o

6

o

7

o

8

7.1. MAPA DE DISTRIBUIÇÃO DAS OFICINAS SETORIAIS
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8.

PRAZOS E CUSTOS ESTIMADOS

O Prazo para a execução dos serviços de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social para
Bauru será de 8 (oito) meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço, a qual foi efetuada pela
Municipalidade em 19 de abril de 2010.
Os repasses financeiros deverão ser realizados após a conclusão de cada etapa do plano e do
encaminhamento de respectivo relatório.
Segue abaixo o cronograma de atividades e desembolso:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE ATIVIDADES
ETAPAS

REPASSE

1. Proposta Metodológica

R$
10.515.20

2. Diagn. Habitacional

3. Estratégias de Ação

R$
21.030,40
R$
21.030,40

MÊS 1

MÊS 2

MÊS 3

MÊS 4

MÊS 5

MÊS 6

Finalização da Etapa 1 em 21 de junho de 2010.

Finalização da Etapa 2 em 17 de outubro de 2010.

Finalização da Etapa 3 em 10 de dezembro de 2010.
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MÊS 7

MÊS 8

9.

A ARTICULAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES

O Plano Local de Habitação de Interesse Social será elaborado de maneira a dar continuidade nas
disposições contidas no Plano Diretor Participativo e decisões estabelecidas durante as Conferências das
Cidades e pelo Conselho Municipal de Habitação.
Busca-se, com a elaboração do PLHIS-Bauru, aproximar as secretarias envolvidas com habitação e com
desenvolvimento econômico social, criando uma política unificada que trate da questão sóciohabitacional de maneira ampla e articulada.
O PLHIS apoiará o fortalecimento de ações e programas complementares, como geração de emprego e
renda, qualificação profissional e combate à pobreza, entendidos como fundamentais para o acesso de
toda a população à moradia de qualidade.
O planejamento habitacional do Município deverá ser construído e consolidado em conformidade ao que
dispõe os demais níveis de governo - Estadual e Federal, quanto à política habitacional, programas e
ações.
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10. ANEXOS

10.1. CURRÍCULOS
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