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O Plano de Habitação de Interesse Social 

orientado pela Política Nacional de Habitação de Interesse Social que 

estabelece prioridade para o setor e fixa prazo para

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).  O SNHIS foi 

criado para viabilizar habitação à população de menor renda, centralizando 

todos os programas e recursos e implementando uma política de subsídios, por 

meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Cumprindo as exigências legais estabelecidas pelo Ministério das 

Cidades, o Município de Itapema

2007 e criou seu Conselho Gestor de Habitação e Fundo Municip

Habitação, respectivamente por meio da Lei nº. 2530 de 30 de setembro de 

2007 e o Fundo Municipal por meio da Lei 2806 de 26 de novembro de 2009.

O Município elaborou

uma nova etapa de planejamento da p

consonância com as alterações de seu Plano Diretor

Para a elaboração do PLHIS 

prestação de serviços nº. 0096/2009 entre o IBAM e a Prefeitura Municipal de 

Itapema-SC. O objetivo pr

Itapema-SC foi o de oferecer subsídios técnicos no processo de elaboração do 

PLHIS, em consonância com o disposto na 

junho de 2005, por meio de processo participativo com a 

alcançar o objetivo, o trabalho foi realizado em três etapas: i) Proposta 

metodológica, que consistiu na construção de um conjunto de propostas para a 

elaboração do PLHIS; ii) Diagnóstico Habitacional, no qual realizou

estudo sobre as principais características e os principais problemas 

habitacionais do município e ; iii) Estratégias de Ação , que corresponde a 

elaboração de estratégias para a 

identificados na etapa anterior e cujo o resultado 

relatório.  

Antes de tratar propriamente das estratégias de ação do PLHIS, com 

vistas a dar corpo ao trabalho, será realizada uma síntese com os principais 

elementos das etapas anteriores. 
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INTRODUÇÃO 

O Plano de Habitação de Interesse Social – PLHIS de Itapema está 

orientado pela Política Nacional de Habitação de Interesse Social que 

estabelece prioridade para o setor e fixa prazo para adesão dos Municípios ao 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).  O SNHIS foi 

criado para viabilizar habitação à população de menor renda, centralizando 

todos os programas e recursos e implementando uma política de subsídios, por 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS).

Cumprindo as exigências legais estabelecidas pelo Ministério das 

Cidades, o Município de Itapema-SC aderiu ao SNHIS em 15 de janeiro de 

2007 e criou seu Conselho Gestor de Habitação e Fundo Municip

Habitação, respectivamente por meio da Lei nº. 2530 de 30 de setembro de 

2007 e o Fundo Municipal por meio da Lei 2806 de 26 de novembro de 2009.

elaborou o PLHIS de forma participativa, iniciando assim 

uma nova etapa de planejamento da política pública de habitação, em 

alterações de seu Plano Diretor.  

Para a elaboração do PLHIS do município foi realizado o contrato de 

prestação de serviços nº. 0096/2009 entre o IBAM e a Prefeitura Municipal de 

O objetivo principal do trabalho do IBAM junto ao município de 

SC foi o de oferecer subsídios técnicos no processo de elaboração do 

PLHIS, em consonância com o disposto na Lei Federal nº. 11.124, de 16 de 

junho de 2005, por meio de processo participativo com a sociedade civil. Para 

alcançar o objetivo, o trabalho foi realizado em três etapas: i) Proposta 

metodológica, que consistiu na construção de um conjunto de propostas para a 

elaboração do PLHIS; ii) Diagnóstico Habitacional, no qual realizou

bre as principais características e os principais problemas 

habitacionais do município e ; iii) Estratégias de Ação , que corresponde a 

elaboração de estratégias para a solução dos problemas habitacionais 

identificados na etapa anterior e cujo o resultado é sistematizado neste 

Antes de tratar propriamente das estratégias de ação do PLHIS, com 

vistas a dar corpo ao trabalho, será realizada uma síntese com os principais 

elementos das etapas anteriores.  

PLHIS de Itapema está 

orientado pela Política Nacional de Habitação de Interesse Social que 

adesão dos Municípios ao 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS).  O SNHIS foi 

criado para viabilizar habitação à população de menor renda, centralizando 

todos os programas e recursos e implementando uma política de subsídios, por 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). 

Cumprindo as exigências legais estabelecidas pelo Ministério das 

SC aderiu ao SNHIS em 15 de janeiro de 

2007 e criou seu Conselho Gestor de Habitação e Fundo Municipal de 

Habitação, respectivamente por meio da Lei nº. 2530 de 30 de setembro de 

2007 e o Fundo Municipal por meio da Lei 2806 de 26 de novembro de 2009. 

o PLHIS de forma participativa, iniciando assim 

olítica pública de habitação, em 

o município foi realizado o contrato de 

prestação de serviços nº. 0096/2009 entre o IBAM e a Prefeitura Municipal de 

incipal do trabalho do IBAM junto ao município de 

SC foi o de oferecer subsídios técnicos no processo de elaboração do 

Lei Federal nº. 11.124, de 16 de 

sociedade civil. Para 

alcançar o objetivo, o trabalho foi realizado em três etapas: i) Proposta 

metodológica, que consistiu na construção de um conjunto de propostas para a 

elaboração do PLHIS; ii) Diagnóstico Habitacional, no qual realizou-se um 

bre as principais características e os principais problemas 

habitacionais do município e ; iii) Estratégias de Ação , que corresponde a 

dos problemas habitacionais 

é sistematizado neste 

Antes de tratar propriamente das estratégias de ação do PLHIS, com 

vistas a dar corpo ao trabalho, será realizada uma síntese com os principais 



 

 

1. SÍNTESE DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS

Conforme orientação do Ministério das Cidades, o processo de 

construção do Plano Local de Habitação

processo de participação dos diversos atores sociais t

institucional prioritário duas 

Participativo e o Conselho Municipal de Habitação

as demandas e propostas 

encaminhadas.    

1.1. Processo de Mobilização dos Atores E

O processo de mobilização dos diversos atores sociais 

três etapas:   

Etapa I – Reuniões comunitárias mobilizadas por meio de convites dos 

delegados do Orçamento Participativo

estratégia de divulgação 

convites. 

Etapa II – Confecção de

estimulando a participação da população nas reuniões nos bairros circunscritos 

nas regiões do Orçamento Participativo. 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dos convites, 

mês de fevereiro, houve a 

chamar a população em geral para a participação. 

convites formais a todas

estratégias de divulgação, 

das reuniões nos bairros, além de matéria relacionada ao processo de 

elaboração do PLHIS. 

Etapa III – Foi realizada no d

Planejamento (documentos relativos a esta atividade se encontram no Anexo 

3) para desenvolver as estratégias de ação de enfrentamento dos problemas 

habitacionais identificados pelo PLHIS. A Oficina contou com a partici

dos técnicos do IBAM e da Prefeitura e membros do Conselho Municipal de 

Habitação. Utilizou-se também de

população quanto ao desenvolvimento do PLHIS e suas principais estratégias 

de ações. Além disto, no dia 17

Vereadores do município foi realizado o III Seminário do Plano Local de 
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SÍNTESE DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS

Conforme orientação do Ministério das Cidades, o processo de 

Local de Habitação constitui uma ação participativa. 

processo de participação dos diversos atores sociais teve como

duas instâncias municipais, a saber, o 

Conselho Municipal de Habitação de Itapema.  Neste sentido, 

e propostas que surgiram nestes espaços foram 

Processo de Mobilização dos Atores Envolvidos

O processo de mobilização dos diversos atores sociais 

Reuniões comunitárias mobilizadas por meio de convites dos 

delegados do Orçamento Participativo, com ênfase a partir da etapa II na 

estratégia de divulgação por meio da vinculação em rádio, jornal local e 

Confecção de 1.000 convites com as datas das primeiras reuniões 

estimulando a participação da população nas reuniões nos bairros circunscritos 

nas regiões do Orçamento Participativo. Os convites foram distribuídos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dos convites, nas últimas 

houve a veiculação de spots na Rádio Cidade 

a população em geral para a participação. Foram entregues também 

ais a todas as entidades da sociedade civil.  Além dessas 

estratégias de divulgação, foram publicadas no Jornal “O Atlântico

das reuniões nos bairros, além de matéria relacionada ao processo de 

Foi realizada no dia 14 de Outubro de 2010 a Oficina de 

Planejamento (documentos relativos a esta atividade se encontram no Anexo 

3) para desenvolver as estratégias de ação de enfrentamento dos problemas 

habitacionais identificados pelo PLHIS. A Oficina contou com a partici

dos técnicos do IBAM e da Prefeitura e membros do Conselho Municipal de 

se também de mídia local no sentido de esclarecer a 

população quanto ao desenvolvimento do PLHIS e suas principais estratégias 

Além disto, no dia 17 de Novembro de 2010, na Câmara de 

Vereadores do município foi realizado o III Seminário do Plano Local de 

SÍNTESE DAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS 

Conforme orientação do Ministério das Cidades, o processo de 

participativa. O 

eve como espaço 

instâncias municipais, a saber, o Orçamento 

de Itapema.  Neste sentido, 

foram discutidas e 

nvolvidos 

O processo de mobilização dos diversos atores sociais ocorreu em 

Reuniões comunitárias mobilizadas por meio de convites dos 

ênfase a partir da etapa II na 

rádio, jornal local e 

1.000 convites com as datas das primeiras reuniões 

estimulando a participação da população nas reuniões nos bairros circunscritos 

distribuídos pelos 

nas últimas semanas do 

na Rádio Cidade objetivando 

entregues também 

.  Além dessas 

O Atlântico”, as datas 

das reuniões nos bairros, além de matéria relacionada ao processo de 

ia 14 de Outubro de 2010 a Oficina de 

Planejamento (documentos relativos a esta atividade se encontram no Anexo 

3) para desenvolver as estratégias de ação de enfrentamento dos problemas 

habitacionais identificados pelo PLHIS. A Oficina contou com a participação 

dos técnicos do IBAM e da Prefeitura e membros do Conselho Municipal de 

mídia local no sentido de esclarecer a 

população quanto ao desenvolvimento do PLHIS e suas principais estratégias 

de Novembro de 2010, na Câmara de 

Vereadores do município foi realizado o III Seminário do Plano Local de 



 

 

Habitação de Interesse Social para a apresentação do Plano de Ação 

e participação da comunidade.

1.2. Coleta de D

Na fase de estruturação dos trabalhos, o IBAM realizou 

técnicas nos assentamentos precários com o objetivo de compreender a 

realidade dos mesmos, bem como estruturar a estratégia de coleta de dados.

Para fins de análise definiu

precários, identificados pela Prefeitura que são: 

Tabuleiro dos Oliveira, Morretes, Alto São Bento, Ilhota e Casa Branca.  

essas áreas carecem de infra

localizadas em áreas alagáveis com moradias irregulares e em condições 

precárias.   

O instrumental de coleta de 

levando em conta os parâmetros da Fundação João Pinheiro que divide 

necessidades habitacionais em défi

um software para fazer a

foi elaborada pela equipe técnica 

Pinheiro.  

1.3. Atividades de Organização e Planejamento

Para cada etapa 

Habitacional, Estratégias de Ação

específicas. Na primeira etapa as atividades preparatórias 

a) Formação das equipes da Prefeitura e do IBAM; b) Definição de atribuições 

das equipes e de seus membros; c) Nivelamento de informações e conceitos 

incluindo reunião com delegados do Orçamento Participativo; d) Levantamento 

e coleta de informações preliminares; e) Elaboração de c

trabalho; e) Visita a campo. 

O diagnóstico habitacional

atividades: a) Levantamento de informações na Prefeitura de Itapema sobre a 

oferta dos serviços municipais, f

programas sociais, infra

instrumentos de planejamento adotados; b) Pesquisa sobre o histórico do 

processo habitacional, inserção regional e características gerais do mun

baseado no conhecimento da equipe técnica da Prefeitura e consulta a fontes 

secundárias; c) Pesquisa de 
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Habitação de Interesse Social para a apresentação do Plano de Ação 

e participação da comunidade. 

Coleta de Dados 

Na fase de estruturação dos trabalhos, o IBAM realizou diversas visitas 

assentamentos precários com o objetivo de compreender a 

realidade dos mesmos, bem como estruturar a estratégia de coleta de dados.

análise definiu-se como amostra os seis assentamentos 

identificados pela Prefeitura que são: Praia Mar (Leopoldo Zarling)

, Morretes, Alto São Bento, Ilhota e Casa Branca.  

essas áreas carecem de infra-estrutura e em sua maioria encontram

ocalizadas em áreas alagáveis com moradias irregulares e em condições 

O instrumental de coleta de dados (Anexo 1) foi desenvolvido pelo IBAM 

levando em conta os parâmetros da Fundação João Pinheiro que divide 

necessidades habitacionais em déficit qualitativo e quantitativo. O IBAM 

um software para fazer a análise quantitativa dos dados, e a análise qualitativa 

pela equipe técnica com base nos critérios da Fundação João 

Atividades de Organização e Planejamento 

ara cada etapa do PLHIS (Proposta Metodológica, Diagnóstico 

Habitacional, Estratégias de Ação) foram planejadas e realizadas atividades 

específicas. Na primeira etapa as atividades preparatórias foram as 

a) Formação das equipes da Prefeitura e do IBAM; b) Definição de atribuições 

das equipes e de seus membros; c) Nivelamento de informações e conceitos 

reunião com delegados do Orçamento Participativo; d) Levantamento 

ções preliminares; e) Elaboração de c

trabalho; e) Visita a campo.  

diagnóstico habitacional foi desenvolvido a partir das seguintes 

atividades: a) Levantamento de informações na Prefeitura de Itapema sobre a 

oferta dos serviços municipais, finanças públicas, aplicação dos recursos, 

programas sociais, infra-estrutura urbana, estrutura administrativa e 

instrumentos de planejamento adotados; b) Pesquisa sobre o histórico do 

processo habitacional, inserção regional e características gerais do mun

baseado no conhecimento da equipe técnica da Prefeitura e consulta a fontes 

Pesquisa de dados do CadÚnico; d) Estudo sobre o mercado 

Habitação de Interesse Social para a apresentação do Plano de Ação 

diversas visitas 

assentamentos precários com o objetivo de compreender a 

realidade dos mesmos, bem como estruturar a estratégia de coleta de dados. 

assentamentos 

(Leopoldo Zarling), 

, Morretes, Alto São Bento, Ilhota e Casa Branca.  Todas 

estrutura e em sua maioria encontram-se 

ocalizadas em áreas alagáveis com moradias irregulares e em condições 

desenvolvido pelo IBAM 

levando em conta os parâmetros da Fundação João Pinheiro que divide 

cit qualitativo e quantitativo. O IBAM utilizou 

e a análise qualitativa 

critérios da Fundação João 

etodológica, Diagnóstico 

foram planejadas e realizadas atividades 

foram as seguintes: 

a) Formação das equipes da Prefeitura e do IBAM; b) Definição de atribuições 

das equipes e de seus membros; c) Nivelamento de informações e conceitos 

reunião com delegados do Orçamento Participativo; d) Levantamento 

ções preliminares; e) Elaboração de cronograma de 

desenvolvido a partir das seguintes 

atividades: a) Levantamento de informações na Prefeitura de Itapema sobre a 

inanças públicas, aplicação dos recursos, 

estrutura urbana, estrutura administrativa e 

instrumentos de planejamento adotados; b) Pesquisa sobre o histórico do 

processo habitacional, inserção regional e características gerais do município, 

baseado no conhecimento da equipe técnica da Prefeitura e consulta a fontes 

; d) Estudo sobre o mercado 



 

 

imobiliário; e) C

habitação, economia, educação

Ministério das Cidades, IBGE e 

habitação de interesse social; g) Caracterização da oferta habitacional; h) 

Caracterização do perfil da demanda habitacional; i) Estudo d

inadequação habitacional; j

existentes para o setor; k

relacionadas à habitação

Nacional de Desenvolvimento Regional 

Integração Regional que oferece estudos para elaboração e condução de 

projetos regionais de desenvolvimento. 

A partir do diagnóstico habitacional é que foram formuladas as 

estratégias de ação (etapa 

município. Anteriormente a realização desta etapa, para orientar o trabalho, 

foram elencadas as seguintes atividades preliminares: a) Concepção e 

estruturação geral do documento do PLHIS Itapema

propostas preliminares do PLHIS; c) Plano de Ação. O Plano de Ação teve 

como base as linhas programáticas relativas aos: Programas de assessoria 

técnica para construção de moradias; Atendimento habitacional isolado; 

Processo de urbanização de as

produção de moradias; Regularização fundiária; Estabelecimento de metas 

preliminares por linha programática, considerando os 10 anos de vigência do 

Plano; Definição de critérios de prioridades para os projetos,

famílias e para concessão de subsídios; Seleção prévia de instrumentos para 

acompanhamento e gestão das linhas programáticas. 
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; e) Coleta de dados secundários do município 

habitação, economia, educação, entre outros a partir das informações do 

Ministério das Cidades, IBGE e Fundação João Pinheiro; f) Caracterização da 

habitação de interesse social; g) Caracterização da oferta habitacional; h) 

Caracterização do perfil da demanda habitacional; i) Estudo d

inadequação habitacional; j) Identificação e caracterização do perfil 

setor; k) Levantamento das bases normativas municipais 

relacionadas à habitação; l) Obtenção de dados do município na Política 

volvimento Regional – PND, elaborada pelo Ministério da 

Integração Regional que oferece estudos para elaboração e condução de 

projetos regionais de desenvolvimento.  

A partir do diagnóstico habitacional é que foram formuladas as 

estratégias de ação (etapa 3) para o enfrentamento da questão habitacional no 

município. Anteriormente a realização desta etapa, para orientar o trabalho, 

foram elencadas as seguintes atividades preliminares: a) Concepção e 

estruturação geral do documento do PLHIS Itapema-SC; b) For

propostas preliminares do PLHIS; c) Plano de Ação. O Plano de Ação teve 

como base as linhas programáticas relativas aos: Programas de assessoria 

técnica para construção de moradias; Atendimento habitacional isolado; 

Processo de urbanização de assentamentos precários; Produção e incentivo a 

produção de moradias; Regularização fundiária; Estabelecimento de metas 

preliminares por linha programática, considerando os 10 anos de vigência do 

Plano; Definição de critérios de prioridades para os projetos, de atendimento às 

famílias e para concessão de subsídios; Seleção prévia de instrumentos para 

acompanhamento e gestão das linhas programáticas.  

secundários do município sobre saúde, 

, entre outros a partir das informações do 

Fundação João Pinheiro; f) Caracterização da 

habitação de interesse social; g) Caracterização da oferta habitacional; h) 

Caracterização do perfil da demanda habitacional; i) Estudo do déficit e 

ção e caracterização do perfil e propostas 

) Levantamento das bases normativas municipais 

Obtenção de dados do município na Política 

PND, elaborada pelo Ministério da 

Integração Regional que oferece estudos para elaboração e condução de 

A partir do diagnóstico habitacional é que foram formuladas as 

3) para o enfrentamento da questão habitacional no 

município. Anteriormente a realização desta etapa, para orientar o trabalho, 

foram elencadas as seguintes atividades preliminares: a) Concepção e 

SC; b) Formulação de 

propostas preliminares do PLHIS; c) Plano de Ação. O Plano de Ação teve 

como base as linhas programáticas relativas aos: Programas de assessoria 

técnica para construção de moradias; Atendimento habitacional isolado; 

sentamentos precários; Produção e incentivo a 

produção de moradias; Regularização fundiária; Estabelecimento de metas 

preliminares por linha programática, considerando os 10 anos de vigência do 

de atendimento às 

famílias e para concessão de subsídios; Seleção prévia de instrumentos para 



 

 

2. SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO
 

2.1. Histórico do Município de I
 

Por volta de 1670, Itapema tinha como moradores pescadores e colonos 

açorianos. O estilo das moradias construídas na época dava o nome à 

Tapera.  Conta a história que, em 1800, os moradores abandonaram a cidade 

em conseqüência de um ataque de pirat

sendo denominada como vila, anexada ao município de Porto Belo. Porto Belo 

perdeu o status de município, 

de Tijucas. A vila só recebeu o nome de Itapema

ser um distrito de Camboriú.

Em 1926 Porto Belo volta a ser emancipada, anexando novamente 

Itapema ao seu município. Olegário Bernardes, então vereador de Porto Belo e 

representante do distrito de Itapema, elaborou um projeto de lei, aprovado po

lei estadual em 28 de fevereiro de 1962, criando o Município de Itapema. Osni 

dos Santos foi o primeiro prefeito da cidade, nomeado em 21 de abril de 1962, 

pelo então governador Celso Ramos. 

A localização litorânea de Itapema 

singulares que a qualificam como área geográfica

citado por Oliveira (2002:58) os municípios de zonas costeiras possuem 

atividades e dão uso para essas de forma muito parti

no que toca a economia, os ter

em relação ao conjunto de terras emersas, o que lhe atribui de imediato um 

caráter diferencial que se exponencializa conforme a perspectiva de uso 

considerada.  

O turismo estimulou fortemente

alcançado considerável avanço a partir da década de 70. 

se consolidou como destino 

indústria da construção civil. Atualmente a cidade, com pouco mais de 

habitantes residentes, recebe em torno de 300 mil turistas durante o verão

que criou bases para uma forte indústria de construção civil.

Situada a 12 quilômetros de Balneário Camboriú e 

Itapema é o terceiro município que mais rec
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SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO 

Histórico do Município de Itapema- SC 

Por volta de 1670, Itapema tinha como moradores pescadores e colonos 

açorianos. O estilo das moradias construídas na época dava o nome à 

Tapera.  Conta a história que, em 1800, os moradores abandonaram a cidade 

em conseqüência de um ataque de piratas. Em 1850 a cidade se reorganizou, 

sendo denominada como vila, anexada ao município de Porto Belo. Porto Belo 

perdeu o status de município, a vila de Tapera então foi anexada a

ecebeu o nome de Itapema  no ano de 1924, 

ser um distrito de Camboriú. 

Em 1926 Porto Belo volta a ser emancipada, anexando novamente 

Itapema ao seu município. Olegário Bernardes, então vereador de Porto Belo e 

representante do distrito de Itapema, elaborou um projeto de lei, aprovado po

lei estadual em 28 de fevereiro de 1962, criando o Município de Itapema. Osni 

dos Santos foi o primeiro prefeito da cidade, nomeado em 21 de abril de 1962, 

pelo então governador Celso Ramos.  

A localização litorânea de Itapema oferece uma série de atribu

singulares que a qualificam como área geográfica ímpar. Conforme Moraes, 

citado por Oliveira (2002:58) os municípios de zonas costeiras possuem 

para essas de forma muito particular. Em primeiro lugar, 

o que toca a economia, os terrenos próximos ao mar são relativamente raros 

em relação ao conjunto de terras emersas, o que lhe atribui de imediato um 

caráter diferencial que se exponencializa conforme a perspectiva de uso 

estimulou fortemente a economia do município, tendo esta 

alcançado considerável avanço a partir da década de 70. Nos anos 80 a cidade 

consolidou como destino turístico do leste catarinense, impulsionando a 

indústria da construção civil. Atualmente a cidade, com pouco mais de 

recebe em torno de 300 mil turistas durante o verão

que criou bases para uma forte indústria de construção civil. 

12 quilômetros de Balneário Camboriú e a 60 de Florianópolis, 

Itapema é o terceiro município que mais recebe turistas em Santa Catarina. 

 

Por volta de 1670, Itapema tinha como moradores pescadores e colonos 

açorianos. O estilo das moradias construídas na época dava o nome à vila de 

Tapera.  Conta a história que, em 1800, os moradores abandonaram a cidade 

as. Em 1850 a cidade se reorganizou, 

sendo denominada como vila, anexada ao município de Porto Belo. Porto Belo 

anexada ao Município 

no ano de 1924, passando a 

Em 1926 Porto Belo volta a ser emancipada, anexando novamente 

Itapema ao seu município. Olegário Bernardes, então vereador de Porto Belo e 

representante do distrito de Itapema, elaborou um projeto de lei, aprovado por 

lei estadual em 28 de fevereiro de 1962, criando o Município de Itapema. Osni 

dos Santos foi o primeiro prefeito da cidade, nomeado em 21 de abril de 1962, 

uma série de atributos 

. Conforme Moraes, 

citado por Oliveira (2002:58) os municípios de zonas costeiras possuem 

cular. Em primeiro lugar, 

nos próximos ao mar são relativamente raros 

em relação ao conjunto de terras emersas, o que lhe atribui de imediato um 

caráter diferencial que se exponencializa conforme a perspectiva de uso 

cípio, tendo esta 

anos 80 a cidade 

, impulsionando a 

indústria da construção civil. Atualmente a cidade, com pouco mais de 45 mil 

recebe em torno de 300 mil turistas durante o verão, o 

60 de Florianópolis, 

ebe turistas em Santa Catarina.  



 

 

Figura 1. Imagem da Praia do Centro 

Fonte:

 
2.1.1. Constituição Histórica do Espaço Urbano 
Implicações Sociais 

Conforme Oliveira (2002) o município de Itapema tem como característica 

marcante a acelerada urbanização 

de caráter espontâneo e anárquico. A Cidade cresceu de forma caótica, 

exigindo ações reparativas na ocupação do solo e na maioria das vezes, os 

planejadores, ao invés de oferecerem subsídios para o desenvolvimento 

qualitativo do município, 

problemas decorrentes da falta de planejamento, ou seja, desenvolv

mais corretivas que diretivas no que tange a ocupação do espaço urbano.

Ainda segundo a autora, a evolução da dinâmica sócio

município de Itapema apresentou transformações significativas, em 

conseqüência de acontecimentos marcantes que envolveram a população 

local, demonstrando que as maiores alterações do espaço decorrem de 

mudanças sociais que se processam na própria comunidade e na co

regional e nacional. Nessa perspectiva, 

(2002), aponta que Itapema passou por

Primeiramente com sua emancipação em 1962,

rodovia federal BR 101 que facilit

país e em 1971 com a instalação do complexo hoteleiro da rede regional de 

Hotéis Plaza.   
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. Imagem da Praia do Centro – Itapema-SC

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapema 

Constituição Histórica do Espaço Urbano de Itapema e s

Conforme Oliveira (2002) o município de Itapema tem como característica 

urbanização e o crescimento populacional 

de caráter espontâneo e anárquico. A Cidade cresceu de forma caótica, 

exigindo ações reparativas na ocupação do solo e na maioria das vezes, os 

planejadores, ao invés de oferecerem subsídios para o desenvolvimento 

qualitativo do município, precisam direcionar suas ações para a solução dos 

problemas decorrentes da falta de planejamento, ou seja, desenvolv

mais corretivas que diretivas no que tange a ocupação do espaço urbano.

Ainda segundo a autora, a evolução da dinâmica sócio

de Itapema apresentou transformações significativas, em 

conseqüência de acontecimentos marcantes que envolveram a população 

local, demonstrando que as maiores alterações do espaço decorrem de 

mudanças sociais que se processam na própria comunidade e na co

regional e nacional. Nessa perspectiva, Anjos (1999), citado por Oliveira 

aponta que Itapema passou por significativas transformações: 

Primeiramente com sua emancipação em 1962, em 1969 com a conclusão da 

rodovia federal BR 101 que facilitou a ligação com as áreas mais dinâmicas do 

em 1971 com a instalação do complexo hoteleiro da rede regional de 

SC 

 

de Itapema e suas 

Conforme Oliveira (2002) o município de Itapema tem como característica 

populacional e econômico 

de caráter espontâneo e anárquico. A Cidade cresceu de forma caótica, 

exigindo ações reparativas na ocupação do solo e na maioria das vezes, os 

planejadores, ao invés de oferecerem subsídios para o desenvolvimento 

onar suas ações para a solução dos 

problemas decorrentes da falta de planejamento, ou seja, desenvolver ações 

mais corretivas que diretivas no que tange a ocupação do espaço urbano. 

Ainda segundo a autora, a evolução da dinâmica sócio-espacial do 

de Itapema apresentou transformações significativas, em 

conseqüência de acontecimentos marcantes que envolveram a população 

local, demonstrando que as maiores alterações do espaço decorrem de 

mudanças sociais que se processam na própria comunidade e na conjuntura 

, citado por Oliveira 

significativas transformações: 

em 1969 com a conclusão da 

áreas mais dinâmicas do 

em 1971 com a instalação do complexo hoteleiro da rede regional de 



 

 

Os fatos citados afetaram significativamente o espaço urbano 

que sofreu profundas alterações. Investidores e especuladores

áreas economicamente mais dinâmicas do Brasil e do mundo começaram a 

fazer grandes investimentos em função do crescimento do turismo nas áreas 

vizinhas mantendo uma expectativa de alta lucratividade. Para Francisco Anjos 

citado por Oliveira (2002:63)

No município de Itapema os interesses globais suplantam os locais, 
definindo uma produção do solo muito particular. O lugar é produzido 
por agentes de fora do lugar, especialmente especuladores 
imobiliários. O espaço passa de uma pacata vila
agricultores, essencialmente agrária
urbanizada, em pouco mais de duas décadas.
 

Com a inauguração da BR 101 na década de 70, verificou

redefinição do espaço do município de Itapema, ao mesmo tempo em que 

surgem vários problemas, tais como: 

meio de diques devido à

de acidentes com risco de morte

duas partes, poluição sonora e da atmosfera na circulação da cidade, além de 

outros fatores.  

A popularização do veraneio e do turismo provocou um intenso 

processo de especulação imobiliária em todo o litoral catarinense, não sendo 

esse um fenômeno exclusivo do município de Itapema. Essa especulação 

imobiliária se ocupava e se apropriava de terras devolutas que eram até então 

ocupadas por pescadores e pequen

com informações do Conselho de Habitação de Itapema

de hoje seja escasso o 

um número expressivo (

turística) de apartamentos e casas que oferecem o serviço de 

hospedagem/alojamento

Na época de veraneio muitos profissionais 

deslocados para a realização de atividades no setor do turismo. 

número de clientes nos restaurantes e conseqüentemente o quadro de 

funcionários é consideravelmente ampliado. 

abertas temporariamente 

que de dá margem para 

produtos já que os mesmos necessitam equilibrar o preço levando em 
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Os fatos citados afetaram significativamente o espaço urbano 

que sofreu profundas alterações. Investidores e especuladores imobiliários das 

áreas economicamente mais dinâmicas do Brasil e do mundo começaram a 

fazer grandes investimentos em função do crescimento do turismo nas áreas 

vizinhas mantendo uma expectativa de alta lucratividade. Para Francisco Anjos 

ra (2002:63):  

No município de Itapema os interesses globais suplantam os locais, 
definindo uma produção do solo muito particular. O lugar é produzido 
por agentes de fora do lugar, especialmente especuladores 
imobiliários. O espaço passa de uma pacata vila, de pescadores e 
agricultores, essencialmente agrária, para uma área altamente 
urbanizada, em pouco mais de duas décadas. 

Com a inauguração da BR 101 na década de 70, verificou

redefinição do espaço do município de Itapema, ao mesmo tempo em que 

surgem vários problemas, tais como: represamento das águas pluviais por 

à construção inadequada de alguns trechos, alto índic

de acidentes com risco de morte pelo fato de a rodovia cortar o município em 

duas partes, poluição sonora e da atmosfera na circulação da cidade, além de 

A popularização do veraneio e do turismo provocou um intenso 

processo de especulação imobiliária em todo o litoral catarinense, não sendo 

esse um fenômeno exclusivo do município de Itapema. Essa especulação 

imobiliária se ocupava e se apropriava de terras devolutas que eram até então 

ores e pequenos agricultores de subsistência. 

Conselho de Habitação de Itapema, mesmo que 

 número de hotéis para a recepção destes

(mas mesmo assim insuficiente em relação 

de apartamentos e casas que oferecem o serviço de 

/alojamento.  

Na época de veraneio muitos profissionais da área de construção civil 

deslocados para a realização de atividades no setor do turismo. 

tes nos restaurantes e conseqüentemente o quadro de 

funcionários é consideravelmente ampliado. Além disto, muitas lojas são 

temporariamente em estabelecimentos comerciais como o Shopping, o 

dá margem para que o comércio local perca na concor

produtos já que os mesmos necessitam equilibrar o preço levando em 

Os fatos citados afetaram significativamente o espaço urbano 

imobiliários das 

áreas economicamente mais dinâmicas do Brasil e do mundo começaram a 

fazer grandes investimentos em função do crescimento do turismo nas áreas 

vizinhas mantendo uma expectativa de alta lucratividade. Para Francisco Anjos 

No município de Itapema os interesses globais suplantam os locais, 
definindo uma produção do solo muito particular. O lugar é produzido 
por agentes de fora do lugar, especialmente especuladores 

, de pescadores e 
para uma área altamente 

Com a inauguração da BR 101 na década de 70, verificou-se uma 

redefinição do espaço do município de Itapema, ao mesmo tempo em que 

epresamento das águas pluviais por 

ns trechos, alto índice 

pelo fato de a rodovia cortar o município em 

duas partes, poluição sonora e da atmosfera na circulação da cidade, além de 

A popularização do veraneio e do turismo provocou um intenso 

processo de especulação imobiliária em todo o litoral catarinense, não sendo 

esse um fenômeno exclusivo do município de Itapema. Essa especulação 

imobiliária se ocupava e se apropriava de terras devolutas que eram até então 

os agricultores de subsistência. De acordo 

mesmo que nos dias 

para a recepção destes turistas, há 

mesmo assim insuficiente em relação à demanda 

de apartamentos e casas que oferecem o serviço de 

da área de construção civil são 

deslocados para a realização de atividades no setor do turismo. Também o 

tes nos restaurantes e conseqüentemente o quadro de 

uitas lojas são 

em estabelecimentos comerciais como o Shopping, o 

que o comércio local perca na concorrência dos 

produtos já que os mesmos necessitam equilibrar o preço levando em 



 

 

consideração a baixa demanda no restante d

como se verá produz alguns impasses

gestão municipal. 

A oferta de trabalho, que 

capacitadas a serem contratadas como prestadores de serviços não se 

mantêm na baixa temporada. É comum, por exemplo, um pedreiro tornar

garçom em bares e restaurantes abertos no verão. Quando termina a 

temporada, esse volta para suas atividades habituais se houver trabalho.  

Com o desenvolvimento da atividade turística no município teve 

início a expansão da construção civil, que já elevou o município à posição de 

segundo pólo regional neste setor, só ficando atrás de

Algumas construtoras contratam diretamente a mão

Itapema, principalmente para as atividades de baixa capacitação técnica. 

Segundo Oliveira (2002), algumas construtoras buscavam mão

outras cidades, o que contribuiu para a desestruturaç

locais, atraindo um contingente de trabalhadores que ao término das obras 

acabaram por se fixar no município aumentando o número de pessoas sem 

emprego.   

Esta configuração não 

civil. Ao mesmo tempo, as modalidades esportivas e de lazer como 

e banana boat fortalecidas pelo turismo prejudicam a aproximação de 

determinados cardumes de peixes, o que obrigou os pescadores a trabalharem 

como biscateiros para os novos proprietár

afastando-se assim de suas atividades originais de subsistência.

De um modo geral, a importância atribuída ao turismo como prática 

social e, principalmente econômica, embora signifique potencialmente uma 

ampliação das oportunidades de trabalho, no que se refere à prestação de 

serviços, não se mantém na baixa estação, gerando problemas sociais de difícil 

solução.  

Após a década de 60, e principalmente a partir da década de 70, 

segundo Oliveira (2002), Itapema, com o rápido c

turismo, perdeu suas 

predominantemente açoriana e foi adquirindo novos traços culturais derivados 

de uma miscigenação cultural, motivada pelo grande 

outras localidades principalmente do Rio Grande do Sul. 

 

16 

consideração a baixa demanda no restante do ano.

como se verá produz alguns impasses para a população e desafios para a 

A oferta de trabalho, que durante a temporada leva pessoas não 

capacitadas a serem contratadas como prestadores de serviços não se 

mantêm na baixa temporada. É comum, por exemplo, um pedreiro tornar

garçom em bares e restaurantes abertos no verão. Quando termina a 

e volta para suas atividades habituais se houver trabalho.  

Com o desenvolvimento da atividade turística no município teve 

início a expansão da construção civil, que já elevou o município à posição de 

segundo pólo regional neste setor, só ficando atrás de Balneário Camboriú.

Algumas construtoras contratam diretamente a mão

Itapema, principalmente para as atividades de baixa capacitação técnica. 

Segundo Oliveira (2002), algumas construtoras buscavam mão

outras cidades, o que contribuiu para a desestruturação das bases produtivas 

locais, atraindo um contingente de trabalhadores que ao término das obras 

acabaram por se fixar no município aumentando o número de pessoas sem 

Esta configuração não se apresenta apenas na área da construção 

Ao mesmo tempo, as modalidades esportivas e de lazer como 

fortalecidas pelo turismo prejudicam a aproximação de 

determinados cardumes de peixes, o que obrigou os pescadores a trabalharem 

como biscateiros para os novos proprietários de terras, ou em subempregos, 

se assim de suas atividades originais de subsistência. 

De um modo geral, a importância atribuída ao turismo como prática 

social e, principalmente econômica, embora signifique potencialmente uma 

tunidades de trabalho, no que se refere à prestação de 

serviços, não se mantém na baixa estação, gerando problemas sociais de difícil 

Após a década de 60, e principalmente a partir da década de 70, 

segundo Oliveira (2002), Itapema, com o rápido crescimento da população e do 

 características de grupo comum, 

predominantemente açoriana e foi adquirindo novos traços culturais derivados 

de uma miscigenação cultural, motivada pelo grande contingente vindo de 

idades principalmente do Rio Grande do Sul.  

o ano. Este cenário, 

para a população e desafios para a 

durante a temporada leva pessoas não 

capacitadas a serem contratadas como prestadores de serviços não se 

mantêm na baixa temporada. É comum, por exemplo, um pedreiro tornar-se 

garçom em bares e restaurantes abertos no verão. Quando termina a 

e volta para suas atividades habituais se houver trabalho.   

Com o desenvolvimento da atividade turística no município teve 

início a expansão da construção civil, que já elevou o município à posição de 

Balneário Camboriú. 

Algumas construtoras contratam diretamente a mão-de-obra de 

Itapema, principalmente para as atividades de baixa capacitação técnica. 

Segundo Oliveira (2002), algumas construtoras buscavam mão-de-obra de 

ão das bases produtivas 

locais, atraindo um contingente de trabalhadores que ao término das obras 

acabaram por se fixar no município aumentando o número de pessoas sem 

apenas na área da construção 

Ao mesmo tempo, as modalidades esportivas e de lazer como surf, Jet ski 

fortalecidas pelo turismo prejudicam a aproximação de 

determinados cardumes de peixes, o que obrigou os pescadores a trabalharem 

ios de terras, ou em subempregos, 

 

De um modo geral, a importância atribuída ao turismo como prática 

social e, principalmente econômica, embora signifique potencialmente uma 

tunidades de trabalho, no que se refere à prestação de 

serviços, não se mantém na baixa estação, gerando problemas sociais de difícil 

Após a década de 60, e principalmente a partir da década de 70, 

rescimento da população e do 

características de grupo comum, com tradição 

predominantemente açoriana e foi adquirindo novos traços culturais derivados 

contingente vindo de 

 



 

 

2.2. Inserção Regional e Características do M
 

Figura 2- Localização 
    

 
Fonte: IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br)

 
Fundação: Criação do município

fevereiro de 1962) e instalação do município em 

Estado: Santa Catarina 
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. Inserção Regional e Características do Município

Localização - Microrregião - Município de Itapema

  

IBGE (http://www.sidra.ibge.gov.br) 

Criação do município em 1962 (Lei Promulgada Nº 

) e instalação do município em 21 de abril de 1962

 

unicípio 

Itapema-SC 

 

 814, de 28 de 

abril de 1962. 



 

 

Área do Município

Densidade Demográfica: 

Distância da Capital: 60

Divisas: Norte/Oeste – 

Leste – Oceano Atlântico

Microrregião: Microrregião da Foz do Rio Itajaí

municípios: Balneário Camboriú

Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís 

Secretaria de Desenvolvimento Regional:

seguintes municípios: Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí,

Camboriú, Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas.

Região Metropolitana: 

complementar estadual n°

estadual n° 381 de 2007

de 2010. 

População: 45.797 habitantes

rural 1138, correspondendo a 2,

Rodovia de Acesso: BR

Economia: Construção c

PIB per Capita (IBGE, Contas Nacionais, 2007

Considerando que no momento de elaboração do presente relatório, os dados 
do Censo de 2010 do IBGE estavam parcialmente processados, as 
informações aqui contidas foram extraídas com base 
conforme datas referenciadas nas respectivas tabelas
 
2.2.1. Caracterização dos B

A distribuição da população pelos bairros da cidade apresenta
forma: 
 

                                                
1 Índice atualizado pelo Censo de 2010 do IBGE.
2 Índice atualizado pelo Censo de 2010 do IBGE. 
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Área do Município (IBGE): 58,6 Km² 

Demográfica: 781,5 Hab. / Km²  1 

60 Km 

 Camboriú e Balneário Camboriú / Sul – Porto Belo

Oceano Atlântico 

egião da Foz do Rio Itajaí que abrange os seguintes 

Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú

Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo

Desenvolvimento Regional: SDR de Itajaí que abrange os 

seguintes municípios: Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí,

Itapema, Porto Belo e Bombinhas.  

 Foz do Rio Itajaí (área de expansão)- 

estadual n° 221 de 2002 foi extinta pela lei complementar 

estadual n° 381 de 2007 e reinstituída pela lei complementar estadual n° 495 

habitantes2 *( urbana 44659  que corresponde a 97,

1138, correspondendo a 2,50%) 

BR-101. 

ão civil e serviços derivados do turismo. 

ta (IBGE, Contas Nacionais, 2007): R$ 10.729 

Considerando que no momento de elaboração do presente relatório, os dados 
do Censo de 2010 do IBGE estavam parcialmente processados, as 
informações aqui contidas foram extraídas com base em dados do IBGE 
conforme datas referenciadas nas respectivas tabelas. 

Caracterização dos Bairros 

A distribuição da população pelos bairros da cidade apresenta-se da seguinte 

 

         
Índice atualizado pelo Censo de 2010 do IBGE. 
Índice atualizado pelo Censo de 2010 do IBGE.  

Porto Belo 

que abrange os seguintes 

io Piçarras, Bombinhas, Camboriú, 

Porto Belo.  

que abrange os 

seguintes municípios: Balneário Piçarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário 

 Criada pela lei 

lei complementar 

lei complementar estadual n° 495 

corresponde a 97,50% e 

Considerando que no momento de elaboração do presente relatório, os dados 
do Censo de 2010 do IBGE estavam parcialmente processados, as 

em dados do IBGE 

se da seguinte 



 

 

 
 
TABELA 1- População Residente, por Situação do Domicílio, com 
Indicação da População Urbana Residente na Sede Municipal 
2010)  

Variável = População residente (Pessoas)

Município e Bairro 

Itapema - SC 

Centro - Itapema - SC 

Canto da Praia - Itapema 
- SC 

Ilhota - Itapema - SC 

Sertãozinho - Itapema - 
SC 

Alto do São Bento - 
Itapema - SC 

Casa Branca - Itapema - 
SC 

Várzea - Itapema - SC 

Taboleiro dos Oliveiras - 
Itapema - SC 

Morretes - Itapema - SC 

Meia Praia - Itapema - SC 

Fonte: IBGE (Censo 2010) 
* Nos dados referentes ao bairro Meia Praia, foram incorporados os bairros Andorinha e 
Castelo Branco. 
 

O município de Itapema apresenta uma distribuição espacial da riqueza 

que não foge a característica dos territórios litorâneos com boa balneabilid

Nos bairros Meia Praia e Centro que se localizam a leste da rodovia BR 

isto é, na faixa entre a rodovia

serviços urbanos e a maior 

de renda familiar. Os demais bairros que se localizam a oeste da rodovia e, 

consequentemente, mais distantes do balneário, abrigam as famílias com 

menor renda e menor qualidade de vida. 

Praia Mar e Tabuleiro dos O

comerciais, predominando

alguns muito precários, sem instalações sanitárias e 

ponto de vista urbanístico, 

durante a temporada de verão, quando os moradores abrigam 

se deslocam de outros municípios para trabalhos temporários, característicos 

do veraneio. 
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População Residente, por Situação do Domicílio, com 
Indicação da População Urbana Residente na Sede Municipal 

 

Variável = População residente (Pessoas) 

Ano = 2010 

Situação do domicílio, com indicação da população urbana 
residente na sede municipal 

Total Urbana Urbana na sede municipal

45.797 44.659 

3.293 3.293 

1.031 1.031 

2.238 2.238 

1.254 1.254 

3.647 3.647 

1.606 1.606 

2.451 2.451 

1.936 1.936 

12.210 12.210 

14.993 14.993 

* Nos dados referentes ao bairro Meia Praia, foram incorporados os bairros Andorinha e 

O município de Itapema apresenta uma distribuição espacial da riqueza 

que não foge a característica dos territórios litorâneos com boa balneabilid

s bairros Meia Praia e Centro que se localizam a leste da rodovia BR 

sto é, na faixa entre a rodovia e o mar, é onde se concentram

maior qualidade dos domicílios (verticalizados) 

de renda familiar. Os demais bairros que se localizam a oeste da rodovia e, 

consequentemente, mais distantes do balneário, abrigam as famílias com 

menor renda e menor qualidade de vida. Especialmente os bairros Morretes

Tabuleiro dos Oliveiras, apresentam edificações residenciais e 

, predominando domicílios de 1 e 2 pavimentos. Entre estes há 

muito precários, sem instalações sanitárias e com ocupação irregular do 

ponto de vista urbanístico, com alto grau de adensamento, 

durante a temporada de verão, quando os moradores abrigam 

se deslocam de outros municípios para trabalhos temporários, característicos 

População Residente, por Situação do Domicílio, com 
Indicação da População Urbana Residente na Sede Municipal – (Censo 

Situação do domicílio, com indicação da população urbana 
 

Urbana na sede municipal Rural 

44.659 1.138 

3.293 - 

1.031 - 

2.238 - 

1.254 - 

3.647 - 

1.606 - 

2.451 - 

1.936 - 

12.210 - 

14.993 - 

* Nos dados referentes ao bairro Meia Praia, foram incorporados os bairros Andorinha e 

O município de Itapema apresenta uma distribuição espacial da riqueza 

que não foge a característica dos territórios litorâneos com boa balneabilidade. 

s bairros Meia Praia e Centro que se localizam a leste da rodovia BR 101, 

é onde se concentram os melhores 

(verticalizados) e média 

de renda familiar. Os demais bairros que se localizam a oeste da rodovia e, 

consequentemente, mais distantes do balneário, abrigam as famílias com 

bairros Morretes, 

edificações residenciais e 

de 1 e 2 pavimentos. Entre estes há 

com ocupação irregular do 

 especialmente 

durante a temporada de verão, quando os moradores abrigam familiares que 

se deslocam de outros municípios para trabalhos temporários, característicos 



 

 

Outra dificuldade recorrente que os moradores destes

enfrentam está relacionada a ocupação do imóvel alugado. É prática comum o 

“acerto” verbal de aluguel durante o ano e quando chega a temporada o 

proprietário da casa, obtendo um valor maior de aluguel, solicita a 

desocupação do imóvel. Sendo assim, de uma hora para outra o

obrigado a desocupar o imóvel e procurar novo abrigo para sua família. 

Além disso, em todos os bairros 

Permanente (APPs), especialmente desrespeitando 

margens de rios. 

Este contingente de famílias contribui para o déficit habitacional de Itapema 

que será apontado ao final deste relatório.

Figura 3 – 

Fonte: Prefeitura Municipal De Itapema
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dificuldade recorrente que os moradores destes

lacionada a ocupação do imóvel alugado. É prática comum o 

“acerto” verbal de aluguel durante o ano e quando chega a temporada o 

proprietário da casa, obtendo um valor maior de aluguel, solicita a 

desocupação do imóvel. Sendo assim, de uma hora para outra o

obrigado a desocupar o imóvel e procurar novo abrigo para sua família. 

Além disso, em todos os bairros há ocupações de Áreas de Preservação 

, especialmente desrespeitando o recuo mínimo das 

contingente de famílias contribui para o déficit habitacional de Itapema 

que será apontado ao final deste relatório. 

 

 Mapa Político- Distribuição dos Bairros

Fonte: Prefeitura Municipal De Itapema 

dificuldade recorrente que os moradores destes bairros 

lacionada a ocupação do imóvel alugado. É prática comum o 

“acerto” verbal de aluguel durante o ano e quando chega a temporada o 

proprietário da casa, obtendo um valor maior de aluguel, solicita a 

desocupação do imóvel. Sendo assim, de uma hora para outra o inquilino se vê 

obrigado a desocupar o imóvel e procurar novo abrigo para sua família.  

e Áreas de Preservação 

recuo mínimo das 

contingente de famílias contribui para o déficit habitacional de Itapema 

Distribuição dos Bairros 



 

 

Bairro Jardim Praia Mar

 
O Bairro Jardim Praiamar (antigo Bairro 

2 (dois) loteamentos, o Jardim Carolina e o Jardim Praia

ocupação iniciada em meados dos anos 90.

Jardim Carolina encontra

Registro de Imóveis, situação diversa do hoje 

que é objeto de uma Ação Civil Pública, que tramita na comarca de Itapema 

sob o nº 125.04.001170-

Nesta ação, os autores

de Itapema demandam contra a empresa, Praia

Imobiliários, com o objetivo de regularizar o loteamento, almejando sanear a 

situação de propriedade das famílias que ocupam a referida área, bem como 

implantar a melhoria na i

o representante do Ministério Público, objetivando a efetiva regularização 

dessa área, requereu o levantamento da indisponibilidade dos lotes de modo a 

não prejudicar os antigos proprietários de lotes d

Mar, como também evitar futuros compradores. Essa ação se referia 

exclusivamente à realização de atos de registro de escrituras públicas de 

compra e venda ou contratos de 

promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem verificados 

pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restrição judicial 

em 03 de junho de 2004. 

Há ainda no Bairro, situações diversas de ocupação dos imóveis, tai

como: ocupações irregulares de área pública, ocupações de lotes pertencentes 

a terceiros, que foram adquiridos por meio de contratos de promessa de 

compra e venda falsos 

APP.  

Para algumas situações, foi c

públicas, visando à regularização da situação das famílias. Esta legislação será 

descrita no item 6 - Marcos Regulatórios e Legais.

as áreas de risco no bairro Jardim Praiamar:
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Jardim Praia Mar: 

Jardim Praiamar (antigo Bairro Leopoldo Zarling) 

loteamentos, o Jardim Carolina e o Jardim Praia Mar, que

em meados dos anos 90. Destaca-se, que o loteamento 

Jardim Carolina encontra-se em situação regular perante o município

, situação diversa do hoje Loteamento Jardim Praia

que é objeto de uma Ação Civil Pública, que tramita na comarca de Itapema 

-8.  

os autores, Ministério Público de Santa Catarina e M

demandam contra a empresa, Praia Mar Empreendimentos 

Imobiliários, com o objetivo de regularizar o loteamento, almejando sanear a 

situação de propriedade das famílias que ocupam a referida área, bem como 

implantar a melhoria na infra-estrutura do local. Em meados de agosto de 2009

o representante do Ministério Público, objetivando a efetiva regularização 

dessa área, requereu o levantamento da indisponibilidade dos lotes de modo a 

não prejudicar os antigos proprietários de lotes do Loteamento Jardim 

como também evitar futuros compradores. Essa ação se referia 

realização de atos de registro de escrituras públicas de 

compra e venda ou contratos de “compromisso de compra e venda

promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem verificados 

pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restrição judicial 

em 03 de junho de 2004.  

Há ainda no Bairro, situações diversas de ocupação dos imóveis, tai

ocupações irregulares de área pública, ocupações de lotes pertencentes 

a terceiros, que foram adquiridos por meio de contratos de promessa de 

 e ocupações em áreas de preservação permanente 

Para algumas situações, foi criada uma lei que institui ZEIS em áreas 

públicas, visando à regularização da situação das famílias. Esta legislação será 

Marcos Regulatórios e Legais. A imagem abaixo apresenta 

as áreas de risco no bairro Jardim Praiamar: 

 
 

 originou-se de 

ar, que teve sua 

se, que o loteamento 

perante o município e 

oteamento Jardim Praia Mar, 

que é objeto de uma Ação Civil Pública, que tramita na comarca de Itapema 

ina e Município 

ar Empreendimentos 

Imobiliários, com o objetivo de regularizar o loteamento, almejando sanear a 

situação de propriedade das famílias que ocupam a referida área, bem como 

Em meados de agosto de 2009, 

o representante do Ministério Público, objetivando a efetiva regularização 

dessa área, requereu o levantamento da indisponibilidade dos lotes de modo a 

o Loteamento Jardim Praia 

como também evitar futuros compradores. Essa ação se referia 

realização de atos de registro de escrituras públicas de 

compromisso de compra e venda”, cessão ou 

promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem verificados 

pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restrição judicial 

Há ainda no Bairro, situações diversas de ocupação dos imóveis, tais 

ocupações irregulares de área pública, ocupações de lotes pertencentes 

a terceiros, que foram adquiridos por meio de contratos de promessa de 

e ocupações em áreas de preservação permanente - 

riada uma lei que institui ZEIS em áreas 

públicas, visando à regularização da situação das famílias. Esta legislação será 

A imagem abaixo apresenta 



 

 

Figura 4 – Mapa das Áreas de Risco no Bairro Jardim Praiamar 
(áreas demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

demarcadas em azul identificam a hidrografia e as linhas marcadas em 
vermelho identificam os sistemas de drenagem).

Fonte: Defesa Civil

a) Bairro Casa Branca:

Pode-se afirmar, que de todos os bairros do município de Itapema

bairro Casa Branca é aquele que se encontra em situação mais regular, 

contando com ocupação 

alguns loteamentos, com situação regular perante o município

formando em decorrência de herança, onde os herdeiros 

terrenos vendendo a terceiros

Rua 800D, onde o recuo da rua foi in

5metros de largura e sem calçadas, 

demolitória, promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o 

município e os invasores

já removeram o muro em 1,50m, agregando as calçadas, restando apenas uma 

casa para regularizar a situação, conforme figura 

casas de boa qualidade e aparentemente com renda superior ao foco deste 

PLHIS; ii) a segunda fica na Rua 
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Mapa das Áreas de Risco no Bairro Jardim Praiamar 
(áreas demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

demarcadas em azul identificam a hidrografia e as linhas marcadas em 
vermelho identificam os sistemas de drenagem).

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2010. 

Bairro Casa Branca: 

que de todos os bairros do município de Itapema

Casa Branca é aquele que se encontra em situação mais regular, 

contando com ocupação de famílias desde a fundação do Município. P

loteamentos, com situação regular perante o município, que foram se 

formando em decorrência de herança, onde os herdeiros desmembraram

terrenos vendendo a terceiros. Existe no local duas situações críticas: i) uma na 

nde o recuo da rua foi invadido, resultando em uma rua com 

5metros de largura e sem calçadas, o que motivou uma Ação Civil Pública 

demolitória, promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o 

município e os invasores. Em visita ao local o GT verificou que algumas casa

já removeram o muro em 1,50m, agregando as calçadas, restando apenas uma 

casa para regularizar a situação, conforme figura 6. Neste caso trata

casas de boa qualidade e aparentemente com renda superior ao foco deste 

PLHIS; ii) a segunda fica na Rua 802D, onde houve um problema de 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Jardim Praiamar 
(áreas demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

demarcadas em azul identificam a hidrografia e as linhas marcadas em 
vermelho identificam os sistemas de drenagem). 

 

que de todos os bairros do município de Itapema, o 

Casa Branca é aquele que se encontra em situação mais regular, 

do Município. Possui 

, que foram se 

desmembraram os 

Existe no local duas situações críticas: i) uma na 

vadido, resultando em uma rua com 

o que motivou uma Ação Civil Pública 

demolitória, promovida pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o 

Em visita ao local o GT verificou que algumas casas 

já removeram o muro em 1,50m, agregando as calçadas, restando apenas uma 

. Neste caso trata-se de 

casas de boa qualidade e aparentemente com renda superior ao foco deste 

, onde houve um problema de 



 

 

deslizamento de uma encosta em novembro de 2008 (figura 

um total de 13 unidades habitacionais que será descrito no Item 

Necessidades Habitacionais.

Figura 5 –

 
Figura 6 – Casa atingida pelo deslizamento em 11/2008 nas 

 

b) Bairro Tabuleiro do
 
Um dos mais antigos bairros da cidade

Branca, ocupado inicialmente pelas tradicionais famílias Oliveira, (que deu 
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deslizamento de uma encosta em novembro de 2008 (figura 

um total de 13 unidades habitacionais que será descrito no Item 

Necessidades Habitacionais. 

– Rua 800D, onde resta ainda uma casa para
 adequar-se a ação demolitória. 

Fonte: PMI para PLHIS, 2011. 

Casa atingida pelo deslizamento em 11/2008 nas 
proximidades da Rua 802D. 

Fonte: PMI para PLHIS, 2011. 

Bairro Tabuleiro dos Oliveiras: 

Um dos mais antigos bairros da cidade, juntamente com o Bairro Casa 

, ocupado inicialmente pelas tradicionais famílias Oliveira, (que deu 

deslizamento de uma encosta em novembro de 2008 (figura 7), com 

um total de 13 unidades habitacionais que será descrito no Item 4 – 

Rua 800D, onde resta ainda uma casa para 

 

Casa atingida pelo deslizamento em 11/2008 nas 

 

juntamente com o Bairro Casa 

, ocupado inicialmente pelas tradicionais famílias Oliveira, (que deu 



 

 

nome ao bairro), Crispim e Santana. Possui três loteamentos 

aprovados, (Jardim Vicente, Jardim Mares do Sul e Jardim Montemar). 

demais áreas são ocupadas por posseiros, que vivem na região há muitos 

anos, inclusive uma comunidade Quilombola

Necessidades Habitacionais. 

 
c) Bairro Ilhota: 

 
Esta área pertencia ao município de Camboriú. 

feito por desmembramentos de áreas de 

imóveis há muitos anos sem registro formal

Residencial Renata, não c

segundo loteador, através de um acordo com o muni

loteamento junto

Registro de Imóveis, 

localizada a Associação de bairro

Saúde. Os problemas de irregularidade fundiária no bairro referem

invasões de áreas privadas, cujos atuais moradores não possuem 

comprovação de compra que permita a transferência da titularidade dos 

imóveis. Segundo informações da

aproximadamente 50% dos lotes estão nesta situação, sendo que são 

identificadas ações de usucapião individuais nesta área.

Neste bairro também são identificadas áreas de risco, devido 

de alagamentos do Rio Mata Ca

 

                                                
3 O Bairro Tabuleiro dos Oliveiras é reconhecido pela concentração da comunidade afro
descendente. No ano 2000, a professora Márcia Olindina dos Santos resgatou a história desta 
comunidade negra, que surgiu com a chegada do ex
depois de casado veio para o local e comprou as terras por 400 réis. Naquele ano a professora 
entrevistou José Lucrécia, um dos 14 filhos do escravo colonizador, que faleceu no início de 
2008, mas a família Lucrécia ainda é grande e notável no bairro,
diversas casas. "A família trabalhava na lavoura. Plantava rama, plantava cana, mas como não 
tinha engenho arrendava do Chico Maneca. Também plantava o café que era vendido no 
mercado", cita a autora do trabalho. 
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nome ao bairro), Crispim e Santana. Possui três loteamentos 

aprovados, (Jardim Vicente, Jardim Mares do Sul e Jardim Montemar). 

padas por posseiros, que vivem na região há muitos 

inclusive uma comunidade Quilombolas3 que será descrita no Item xx 

Necessidades Habitacionais.  

Esta área pertencia ao município de Camboriú. O parcelamento do solo 

esmembramentos de áreas de famílias que possuem a posse dos 

itos anos sem registro formal e pelo Loteamento Parque 

Residencial Renata, não concluído pelo primeiro loteador.  Anos mais tarde,

através de um acordo com o município, 

loteamento junto ao município 

, disponibilizando área para o município onde 

ssociação de bairro, creche municipal e Unidade Básica de 

Saúde. Os problemas de irregularidade fundiária no bairro referem

invasões de áreas privadas, cujos atuais moradores não possuem 

comprovação de compra que permita a transferência da titularidade dos 

Segundo informações da Secretaria de Gestão Urbana, 

aproximadamente 50% dos lotes estão nesta situação, sendo que são 

identificadas ações de usucapião individuais nesta área. 

Neste bairro também são identificadas áreas de risco, devido 

de alagamentos do Rio Mata Camboriú. 

 
 
 
 
 

         
O Bairro Tabuleiro dos Oliveiras é reconhecido pela concentração da comunidade afro

descendente. No ano 2000, a professora Márcia Olindina dos Santos resgatou a história desta 
comunidade negra, que surgiu com a chegada do ex-escravo João Lucrécia da Silva,
depois de casado veio para o local e comprou as terras por 400 réis. Naquele ano a professora 
entrevistou José Lucrécia, um dos 14 filhos do escravo colonizador, que faleceu no início de 
2008, mas a família Lucrécia ainda é grande e notável no bairro, onde se espalham por 
diversas casas. "A família trabalhava na lavoura. Plantava rama, plantava cana, mas como não 
tinha engenho arrendava do Chico Maneca. Também plantava o café que era vendido no 
mercado", cita a autora do trabalho.  

nome ao bairro), Crispim e Santana. Possui três loteamentos 

aprovados, (Jardim Vicente, Jardim Mares do Sul e Jardim Montemar). As 

padas por posseiros, que vivem na região há muitos 

que será descrita no Item xx – 

O parcelamento do solo foi 

famílias que possuem a posse dos 

oteamento Parque 

Anos mais tarde, um 

cípio, regularizou o 

e ao  

disponibilizando área para o município onde fica 

e Unidade Básica de 

Saúde. Os problemas de irregularidade fundiária no bairro referem-se a 

invasões de áreas privadas, cujos atuais moradores não possuem 

comprovação de compra que permita a transferência da titularidade dos 

Secretaria de Gestão Urbana, 

aproximadamente 50% dos lotes estão nesta situação, sendo que são 

Neste bairro também são identificadas áreas de risco, devido à ocorrência 

O Bairro Tabuleiro dos Oliveiras é reconhecido pela concentração da comunidade afro-
descendente. No ano 2000, a professora Márcia Olindina dos Santos resgatou a história desta 

escravo João Lucrécia da Silva, que 
depois de casado veio para o local e comprou as terras por 400 réis. Naquele ano a professora 
entrevistou José Lucrécia, um dos 14 filhos do escravo colonizador, que faleceu no início de 

onde se espalham por 
diversas casas. "A família trabalhava na lavoura. Plantava rama, plantava cana, mas como não 
tinha engenho arrendava do Chico Maneca. Também plantava o café que era vendido no 



 

 

Figura 7– Mapa das Áreas de Risco no Bairro Ilhota (áreas demarcadas 
em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas demarcadas em azul 

identificam a hridrografia e as linhas marcadas em vermelho identificam 

 

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2010.

 
d) Bairro Morretes: 

 
A ocupação do bairro iniciou

Loteamento Jardim Walsy

Morretes, que dá nome ao bairro

de lotes neste bairro. 

incluindo o Loteamento Cardeal e Floresta Negra. 

em razão de pagamento de dívidas com IPTU

transferiu a propriedade de alguns lotes localizados nas quadras 7 e 8, rua 

406H1 e 406I, onde hoje se localiza o canil municipal e também estão sendo 

construídas 28 casas populares, através de financiamento da Caixa Econômica 

Federal. 

Neste bairro há algumas situações crític

serão detalhadas no item 
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Mapa das Áreas de Risco no Bairro Ilhota (áreas demarcadas 

em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas demarcadas em azul 
identificam a hridrografia e as linhas marcadas em vermelho identificam 

os sistemas de drenagem). 

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2010. 

Bairro Morretes:  

A ocupação do bairro iniciou-se na década de 60, com a implantaç

Loteamento Jardim Walsy. Mais tarde, em 1979, foi aprovado o loteamento 

nome ao bairro, sendo o maior loteamento com maior número 

 Há nesta área mais de 50 loteamentos aprovados, 

incluindo o Loteamento Cardeal e Floresta Negra. Em meados do ano de 93, 

e pagamento de dívidas com IPTU, o loteador do Jardim 

dade de alguns lotes localizados nas quadras 7 e 8, rua 

406H1 e 406I, onde hoje se localiza o canil municipal e também estão sendo 

construídas 28 casas populares, através de financiamento da Caixa Econômica 

Neste bairro há algumas situações críticas em relação à 

serão detalhadas no item 4 – Necessidades Habitacionais, tais como: invasões 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Ilhota (áreas demarcadas 
em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas demarcadas em azul 

identificam a hridrografia e as linhas marcadas em vermelho identificam 

 

, com a implantação do 

. Mais tarde, em 1979, foi aprovado o loteamento 

o com maior número 

mais de 50 loteamentos aprovados, 

Em meados do ano de 93, 

o loteador do Jardim Morretes 

dade de alguns lotes localizados nas quadras 7 e 8, rua 

406H1 e 406I, onde hoje se localiza o canil municipal e também estão sendo 

construídas 28 casas populares, através de financiamento da Caixa Econômica 

 habitação que 

Necessidades Habitacionais, tais como: invasões 



 

 

das áreas públicas do 

Negra, ocupações de áreas de preservação permanente as margens do Rio da 

Fita e áreas sujeitas a alagamentos, conforme 

Figura 8– Mapa das Áreas de Risco no Bairro Morretes (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

demarcadas em a
em vermelho identificam os sistemas de drenagem).

 
e) Bairro Meia Praia:

 
O Bairro Meia Praia possui ocupação antiga, 

ainda era distrito do munic

passou por muitas alterações, passando de um bairro com casas de veraneio 

de no máximo 2 pavim

edificações verticalizadas

Neste bairro, considerado o mais urbanizado da cidade, conforme  

supramencionado,  com 

loteamento Recanto dos Pássaros, que hoje é objeto de uma Ação Civil 

Publica, proposta pelo Ministério Público Federal. A referida 

tinha a formação de ilha margeada pelo 
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áreas públicas do Jardim Cardeal e do Loteamento Floresta 

ocupações de áreas de preservação permanente as margens do Rio da 

Fita e áreas sujeitas a alagamentos, conforme figura 8. 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Morretes (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

demarcadas em azul identificam a hidrografia e as linhas marcadas 
em vermelho identificam os sistemas de drenagem).

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2011. 

Bairro Meia Praia: 

O Bairro Meia Praia possui ocupação antiga, desde a época que Itapema 

município de Porto Belo. Ao longo do tempo, o bairro 

passou por muitas alterações, passando de um bairro com casas de veraneio 

de no máximo 2 pavimentos, para um bairro densamente 

edificações verticalizadas com até 21 pavimentos. 

considerado o mais urbanizado da cidade, conforme  

com notadamente na rua 306, foi inicialmente aprovado o 

loteamento Recanto dos Pássaros, que hoje é objeto de uma Ação Civil 

Publica, proposta pelo Ministério Público Federal. A referida área inicialmente 

tinha a formação de ilha margeada pelo Rio Perequê, que foi aterrada pelos 

Loteamento Floresta 

ocupações de áreas de preservação permanente as margens do Rio da 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Morretes (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 

zul identificam a hidrografia e as linhas marcadas 
em vermelho identificam os sistemas de drenagem). 

 

a época que Itapema 

ípio de Porto Belo. Ao longo do tempo, o bairro 

passou por muitas alterações, passando de um bairro com casas de veraneio 

 ocupado por 

considerado o mais urbanizado da cidade, conforme  

notadamente na rua 306, foi inicialmente aprovado o 

loteamento Recanto dos Pássaros, que hoje é objeto de uma Ação Civil 

área inicialmente 

que foi aterrada pelos 



 

 

loteadores, mudando o curso do rio, que culminou na ação judicial 

citada, restando todos os lotes embargados, impossibilitando a regularização e 

aprovação.  

Figura 9 – Mapa das Áreas de Risco no Bairro Meia Praia (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 
demarcadas em azul identificam a hridrografia e as linhas marcadas 
em vermelho identificam os sistemas de drenagem).

Fonte: Defesa Civil de

 

f) Bairro Sertão do Trombudo:
 

O bairro Sertão do Trombudo caracteriza

incluindo a área de expansão urbana do município, que fica após o Rio da Fit

e estende-se até a Rua 406H. A

área com centralidade e características urbanas. É composto por propriedades 

rurais de pequeno porte, com baixa produção de alimentos, que são vendidos 

de forma artesanal. Há ainda algumas áreas de produção de arroz. Parte desta 

área está registrada no INCRA e parte possui registro no Cartório de Registro 

de Imóveis. Em relação a questão fundiária, aparecem conflitos nas 

propriedades que foram subdivididas entre os herdeiros e que possuem lotes 

inferiores a área definida para área rural ou mesmo urb

regularizados ou individualizados.
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loteadores, mudando o curso do rio, que culminou na ação judicial 

citada, restando todos os lotes embargados, impossibilitando a regularização e 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Meia Praia (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 
demarcadas em azul identificam a hridrografia e as linhas marcadas 
em vermelho identificam os sistemas de drenagem). 

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2011. 

Bairro Sertão do Trombudo: 

O bairro Sertão do Trombudo caracteriza-se por ser uma área rural, 

incluindo a área de expansão urbana do município, que fica após o Rio da Fit

se até a Rua 406H. A área rural do município possui uma 

área com centralidade e características urbanas. É composto por propriedades 

rurais de pequeno porte, com baixa produção de alimentos, que são vendidos 

de forma artesanal. Há ainda algumas áreas de produção de arroz. Parte desta 

a no INCRA e parte possui registro no Cartório de Registro 

de Imóveis. Em relação a questão fundiária, aparecem conflitos nas 

propriedades que foram subdivididas entre os herdeiros e que possuem lotes 

inferiores a área definida para área rural ou mesmo urbana e não podem ser 

regularizados ou individualizados. 

loteadores, mudando o curso do rio, que culminou na ação judicial 

citada, restando todos os lotes embargados, impossibilitando a regularização e 

Mapa das Áreas de Risco no Bairro Meia Praia (áreas 
demarcadas em amarelo estão sujeitas a alagamentos; linhas 
demarcadas em azul identificam a hridrografia e as linhas marcadas 

se por ser uma área rural, 

incluindo a área de expansão urbana do município, que fica após o Rio da Fita 

área rural do município possui uma pequena 

área com centralidade e características urbanas. É composto por propriedades 

rurais de pequeno porte, com baixa produção de alimentos, que são vendidos 

de forma artesanal. Há ainda algumas áreas de produção de arroz. Parte desta 

a no INCRA e parte possui registro no Cartório de Registro 

de Imóveis. Em relação a questão fundiária, aparecem conflitos nas 

propriedades que foram subdivididas entre os herdeiros e que possuem lotes 

ana e não podem ser 



 

 

g)  Bairro Alto São Bento:

 

O bairro Alto São Bento, pertencia ao bairro Sertãozinho e era rural. Este 

bairro surgiu do parcelamento de grandes glebas rurais, originando vários 

loteamentos compostos por 

loteamentos estarem regulares perante a administração pública e registro de 

imóveis, verifica-se a carência de infra estrutura em diversos pontos, como 

delimitação de ruas, pavimentação, rede de água e energia elét

principalmente na área próxima ao morro, onde há vegetação mais densa e os 

lotes estão acima da cota 10. Em alguns loteamentos, ainda não foram 

finalizadas a implantação das ruas e lotes.  

  

h) Bairro Várzea: 
 

O bairro Várzea possui ocupação mais densa 

101 e áreas menos densas próximas a encosta do Morro São Paulo.

 

Figura 10 – Mapa das Áreas de Risco (as linhas de vermelho 
identificam área de alagamento ou deslizamento) dos bairros Várzea, 
Tabuleiro, Centro, Alto São Bento.
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Bairro Alto São Bento: 

O bairro Alto São Bento, pertencia ao bairro Sertãozinho e era rural. Este 

bairro surgiu do parcelamento de grandes glebas rurais, originando vários 

loteamentos compostos por uma rua de grande extensão. Apesar destes 

loteamentos estarem regulares perante a administração pública e registro de 

se a carência de infra estrutura em diversos pontos, como 

delimitação de ruas, pavimentação, rede de água e energia elét

principalmente na área próxima ao morro, onde há vegetação mais densa e os 

lotes estão acima da cota 10. Em alguns loteamentos, ainda não foram 

finalizadas a implantação das ruas e lotes.   

O bairro Várzea possui ocupação mais densa nas áreas próximas a BR

101 e áreas menos densas próximas a encosta do Morro São Paulo.

Mapa das Áreas de Risco (as linhas de vermelho 
identificam área de alagamento ou deslizamento) dos bairros Várzea, 
Tabuleiro, Centro, Alto São Bento. 

Fonte: Defesa Civil de Itapema, 2011. 

O bairro Alto São Bento, pertencia ao bairro Sertãozinho e era rural. Este 

bairro surgiu do parcelamento de grandes glebas rurais, originando vários 

uma rua de grande extensão. Apesar destes 

loteamentos estarem regulares perante a administração pública e registro de 

se a carência de infra estrutura em diversos pontos, como 

delimitação de ruas, pavimentação, rede de água e energia elétrica 

principalmente na área próxima ao morro, onde há vegetação mais densa e os 

lotes estão acima da cota 10. Em alguns loteamentos, ainda não foram 

nas áreas próximas a BR-

101 e áreas menos densas próximas a encosta do Morro São Paulo.  

Mapa das Áreas de Risco (as linhas de vermelho 
identificam área de alagamento ou deslizamento) dos bairros Várzea, 

 



 

 

i) Bairro Sertãozinho:
 

O bairro Sertãozinho é o local com menor densidade demográfica do 

município. Possui ocupação em lotes de maiores dimensões, alguns com 

características de chácaras. Nesta área não são identificadas 

alagamentos e deslizamentos ou de conflitos fundiários.

 

j) Localidade rural Areal:
 

Esta localidade fica no Morro do Encano e é composta por propriedades 

rurais ou chácaras de uso ocasional. Possui ocupação ao longo da via principal 

e permite acesso a cidade de Camboriú. A principal característica é a 

preservação de mata nativa e existência de diversas nascentes. 

sejam identificados conflitos ou 

desafio é fazer respeitar as

sobretudo no caso das ocupações 

Na figura abaixo é apresentado o Mapa das áreas de risco do município 

como um todo: 

 Figura 11: Mapa Geral das Áreas de Risco do Município de Itapema
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Bairro Sertãozinho: 

O bairro Sertãozinho é o local com menor densidade demográfica do 

município. Possui ocupação em lotes de maiores dimensões, alguns com 

características de chácaras. Nesta área não são identificadas 

alagamentos e deslizamentos ou de conflitos fundiários.  

rural Areal: 

Esta localidade fica no Morro do Encano e é composta por propriedades 

rurais ou chácaras de uso ocasional. Possui ocupação ao longo da via principal 

o a cidade de Camboriú. A principal característica é a 

preservação de mata nativa e existência de diversas nascentes. 

identificados conflitos ou grandes problemas habitacionais

desafio é fazer respeitar as Áreas de Preservação Permanente (APPs),

sobretudo no caso das ocupações de margens de rios. 

Na figura abaixo é apresentado o Mapa das áreas de risco do município 

Mapa Geral das Áreas de Risco do Município de Itapema

Fonte: Defesa Civil, 2010. 

O bairro Sertãozinho é o local com menor densidade demográfica do 

município. Possui ocupação em lotes de maiores dimensões, alguns com 

características de chácaras. Nesta área não são identificadas áreas de 

Esta localidade fica no Morro do Encano e é composta por propriedades 

rurais ou chácaras de uso ocasional. Possui ocupação ao longo da via principal 

o a cidade de Camboriú. A principal característica é a 

preservação de mata nativa e existência de diversas nascentes. Embora não 

problemas habitacionais, o grande 

rmanente (APPs), 

Na figura abaixo é apresentado o Mapa das áreas de risco do município 

Mapa Geral das Áreas de Risco do Município de Itapema 

 



 

 

2.2.2. Relações de Influência

De acordo com o Relatório Região de Influência das Cidades 

município de Itapema se caracteriza como um Centro de Zona B, ligado a 

região de influência de Florianópolis, Itajaí e Blumenau. Itapema tem é ligada 

aos principais centros regionais pela Rodovia BR101. Para deslocamento 

aéreo, utiliza os aeroportos de Navegantes e Florianópolis. Apesar de possuir 

uma Instituição de ensino superior, boa parte de seus jovens também busca as 

Universidades de Florianópolis ou Itajaí que

Outro aspecto de forte dependência regional está relacionado aos 

serviços de saúde.  Tanto os serviços de saúde públicos quanto os privados 

estão concentrados nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e 

Florianópolis, especialmente os de alta complexidade e internação hospitalar. 

No que se refere ao mercado de trabalho, Itapema absorve praticamente 

toda sua população economicamente ativa. O principal setor produtivo é o de 

serviços, como será descrito

especialmente, evidencia

dos serviços urbanos com a alta temporada de turismo, quando 

recebe uma população flutuante de 250.000 turistas, de acor

fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo 

Considerando que a região do Vale do Itajaí foi a que região que mais 

teve incremento populacional nos últimos 10 anos em relação ao Estado, 

segundo Mioto, 2008, Itapema, destaca

maior crescimento populacional relativo do Estado de Santa Catarina, 

computando migrações provenientes do interior do estado e dos estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul.

Infere-se através da análise de dados e das informaç

atores da política pública municipal de assistência social, que é crescente 

fluxo migratório no município, de famílias 

crescente demanda de mão

civil. 

Cabe ressaltar que existe também grande fluxo migratório de famílias de 

média e alta renda, que vem residir na cidade, e movimentam o mercado 

imobiliário, com a aquisição e locação de imóveis.
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Relações de Influência 

De acordo com o Relatório Região de Influência das Cidades 

município de Itapema se caracteriza como um Centro de Zona B, ligado a 

região de influência de Florianópolis, Itajaí e Blumenau. Itapema tem é ligada 

centros regionais pela Rodovia BR101. Para deslocamento 

aéreo, utiliza os aeroportos de Navegantes e Florianópolis. Apesar de possuir 

uma Instituição de ensino superior, boa parte de seus jovens também busca as 

Universidades de Florianópolis ou Itajaí que oferecem maior gama de cursos.

Outro aspecto de forte dependência regional está relacionado aos 

serviços de saúde.  Tanto os serviços de saúde públicos quanto os privados 

estão concentrados nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e 

ecialmente os de alta complexidade e internação hospitalar. 

No que se refere ao mercado de trabalho, Itapema absorve praticamente 

toda sua população economicamente ativa. O principal setor produtivo é o de 

descrito no item caracterização socioeconômica. 

especialmente, evidencia-se o incremento e, paralelamente, o estrangulamento 

urbanos com a alta temporada de turismo, quando 

recebe uma população flutuante de 250.000 turistas, de acordo com dados 

fornecidos pela Secretaria Municipal de Turismo (PMSB, 2010). 

Considerando que a região do Vale do Itajaí foi a que região que mais 

teve incremento populacional nos últimos 10 anos em relação ao Estado, 

, Itapema, destaca-se também por ser a cidade que teve 

maior crescimento populacional relativo do Estado de Santa Catarina, 

computando migrações provenientes do interior do estado e dos estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul. 

se através da análise de dados e das informações obtidas com 

atores da política pública municipal de assistência social, que é crescente 

fluxo migratório no município, de famílias de baixa renda, atraídas pela 

crescente demanda de mão-de-obra, principalmente no ramo da construção 

tar que existe também grande fluxo migratório de famílias de 

média e alta renda, que vem residir na cidade, e movimentam o mercado 

imobiliário, com a aquisição e locação de imóveis. 

De acordo com o Relatório Região de Influência das Cidades – IBGE, o 

município de Itapema se caracteriza como um Centro de Zona B, ligado a 

região de influência de Florianópolis, Itajaí e Blumenau. Itapema tem é ligada 

centros regionais pela Rodovia BR101. Para deslocamento 

aéreo, utiliza os aeroportos de Navegantes e Florianópolis. Apesar de possuir 

uma Instituição de ensino superior, boa parte de seus jovens também busca as 

oferecem maior gama de cursos. 

Outro aspecto de forte dependência regional está relacionado aos 

serviços de saúde.  Tanto os serviços de saúde públicos quanto os privados 

estão concentrados nos municípios de Itajaí, Balneário Camboriú e 

ecialmente os de alta complexidade e internação hospitalar.  

No que se refere ao mercado de trabalho, Itapema absorve praticamente 

toda sua população economicamente ativa. O principal setor produtivo é o de 

no item caracterização socioeconômica. No verão, 

se o incremento e, paralelamente, o estrangulamento 

urbanos com a alta temporada de turismo, quando a cidade 

do com dados 

 

Considerando que a região do Vale do Itajaí foi a que região que mais 

teve incremento populacional nos últimos 10 anos em relação ao Estado, 

também por ser a cidade que teve 

maior crescimento populacional relativo do Estado de Santa Catarina, 

computando migrações provenientes do interior do estado e dos estados do 

ões obtidas com 

atores da política pública municipal de assistência social, que é crescente o 

, atraídas pela 

obra, principalmente no ramo da construção 

tar que existe também grande fluxo migratório de famílias de 

média e alta renda, que vem residir na cidade, e movimentam o mercado 



 

 

  2.2.3. Dados 
 

A tabela a seguir mostra que Itapema teve 

no número de pessoas residentes nos últimos anos. Entre os demais 

municípios da microrregião da Foz do Itajaí, Itapema ocupa a 5ª posi

numero de habitantes no último ano pesquisado

com maior taxa de crescimento populacional anual médio nas últimas quatro 

décadas. Destaca-se ainda o fato de que na década passada o crescimento 

populacional relativo foi maior que na última década, indicando um processo 

de urbanização que se 

década, e intensificou-se na década de 90. Este rápido processo ocorreu com 

a ocupação de todas as áreas urbanas e o aumento da densidade 

populacional com a verticalização das edificações, sem permitir que se fizesse 

um planejamento urbanístico prévio, incluindo melhorias da infraestrutura.

 

TABELA 2  - Evolução da População Residente: 1970

UF/  
Mesorregião/ 
Microrregião/ 
Municípios 

Censo 
1970 

Censo 
1980

Santa Catarina 2.901.660 3.628.292

Itapema 3.492 6.585
Fonte: IBGE, Censos e Contagens Populacionais (1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 

(1) O conceito de População residente adotado pelo IBGE corresponde à população que é 
enumerada no seu local de residência habitual, aquele local onde o indivíduo reside com a 
respectiva família ou detém a maior parte dos seus haveres, independentemente de no 
momento censitário estar presente ou ausente. 
 

 2.2.3.1. Taxa de Urbanização e

 

A tabela 4 possui os dados da taxa de urbanização que é

dada população que vive na zona urbana

densidade demográfica, 

e a superfície do território

taxa de urbanização corresponde a 

2,50% reside na área rur

décadas, indicando um esvaziamento da área rural, espelhando uma redução 

significativa da produção agrícola. 

municípios da microrregião, com exceção de Camboriú e Itajaí

 

31 

Dados Demográficos  

mostra que Itapema teve um crescimento significativo 

no número de pessoas residentes nos últimos anos. Entre os demais 

municípios da microrregião da Foz do Itajaí, Itapema ocupa a 5ª posi

no último ano pesquisado (2010), sendo o município 

de crescimento populacional anual médio nas últimas quatro 

se ainda o fato de que na década passada o crescimento 

populacional relativo foi maior que na última década, indicando um processo 

de urbanização que se iniciou em 1980, dobrando sua população a cada 

se na década de 90. Este rápido processo ocorreu com 

a ocupação de todas as áreas urbanas e o aumento da densidade 

populacional com a verticalização das edificações, sem permitir que se fizesse 

banístico prévio, incluindo melhorias da infraestrutura.

Evolução da População Residente: 1970-80-91-2000

Censo 
1980 

Censo 
1991 

Censo 
2000 

Censo 
2010 

Taxa de Crescimento Anual

1970/80 1980/91

3.628.292 4.541.994 5.356.360 6.248.436 2,26 

6.585 12.176 25.869 45.797 6,55 
nsos e Contagens Populacionais (1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 

O conceito de População residente adotado pelo IBGE corresponde à população que é 
enumerada no seu local de residência habitual, aquele local onde o indivíduo reside com a 
respectiva família ou detém a maior parte dos seus haveres, independentemente de no 
momento censitário estar presente ou ausente.  

Taxa de Urbanização e Densidade Demográfica. 

A tabela 4 possui os dados da taxa de urbanização que é a porcentagem de uma 

dada população que vive na zona urbana, segundo definição do IBGE, e 

densidade demográfica, que é a medida expressa pela relação entre a população 

e a superfície do território. No caso de Itapema, de acordo com o Censo 2010, a 

taxa de urbanização corresponde a 97,5%, da população, sendo que apenas 

2,50% reside na área rural, relação que tem aumentado ao longo das ultimas 

décadas, indicando um esvaziamento da área rural, espelhando uma redução 

significativa da produção agrícola. Esta tendência repete

municípios da microrregião, com exceção de Camboriú e Itajaí

um crescimento significativo 

no número de pessoas residentes nos últimos anos. Entre os demais 

municípios da microrregião da Foz do Itajaí, Itapema ocupa a 5ª posição em 

, sendo o município 

de crescimento populacional anual médio nas últimas quatro 

se ainda o fato de que na década passada o crescimento 

populacional relativo foi maior que na última década, indicando um processo 

sua população a cada 

se na década de 90. Este rápido processo ocorreu com 

a ocupação de todas as áreas urbanas e o aumento da densidade 

populacional com a verticalização das edificações, sem permitir que se fizesse 

banístico prévio, incluindo melhorias da infraestrutura. 

2000-2010 

Taxa de Crescimento Anual 

1980/91 1991/2000 2000/10 

2,06 1,85 1,44 

5,75 8,73 5,64 
nsos e Contagens Populacionais (1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 2010) 

O conceito de População residente adotado pelo IBGE corresponde à população que é 
enumerada no seu local de residência habitual, aquele local onde o indivíduo reside com a 
respectiva família ou detém a maior parte dos seus haveres, independentemente de no 

porcentagem de uma 

, segundo definição do IBGE, e a 

medida expressa pela relação entre a população 

. No caso de Itapema, de acordo com o Censo 2010, a 

, sendo que apenas 

al, relação que tem aumentado ao longo das ultimas 

décadas, indicando um esvaziamento da área rural, espelhando uma redução 

-se nos demais 

municípios da microrregião, com exceção de Camboriú e Itajaí, que tiveram 



 

 

aumento da população rural, principalmente pela ocupação de áreas 

rurais com condomínios, indicando futuras expansões urbanas, deferindo do 

formato de crescimento dos demais municípios.

Em relação à densidade demográfica, 

informação obtida é de que existem 781,5 habitantes por quilômetro quadrado

relação que aumenta proporcionalmente ao crescimento populacional

aos demais municípios da microrregião, Balneário Camboriú é o município com 

maior numero de habitantes por Km², seguido por Itapema.

 

TABELA 3 – Taxa de Urbanização e Densidade Demográfica: 1970
UF/  
Mesorregião/ 
Microrregião/  
Municípios 

Censo 
1970 

Santa Catarina 43,0 

Itapema 80,1 
Fonte: IBGE, Censos Populacionais (1970, 1980, 1991, 2000, 

 

2.2.3.2. Faixa Etária da População
 

A tabela a seguir 

classificados a partir de sete faixas etárias nos municípios pertencentes à 

Microrregião da Foz do Itajaí. Na tabela é também apresentada uma comparação 

entre os dados do Censo de 1991 e o de 2000.  Os dados nos mostram que no 

ano 1991 Itapema tem a maioria da população concentrada primeiramente na 

faixa etária de 0 a 9 anos, em segundo lugar na faixa de 10 a 19 anos e em 

terceiro lugar na faixa de 20 a 29 anos car

bastante jovem.  Esse dado se mantém praticamente igual no ano de 2000, com a 

diferença que a faixa etária de 0 a 9 passou a ter o segundo lugar e a de 10 a 19 

de primeiro lugar. Essa realidade de Itapema acompanha a tendên

municípios da microrregião da Foz e do estado de Santa Catarina, bem como do 

país que gradativamente está envelhecendo. Isto é, a maior concentração de 

população está, a cada censo, nas faixas etárias maiores.
 

TABELA 4  – Distribuição da Po
UF/  
Mesorregião/ 
Microrregião/ 
Municípios 

Anos (

0 a 9 
10 a 
19 

20 a 
29 

Santa Catarina 22,3 20,6 19,1

Itapema 23,5 20,4 18,6
Fonte: IBGE, Censos (1991
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aumento da população rural, principalmente pela ocupação de áreas 

rurais com condomínios, indicando futuras expansões urbanas, deferindo do 

formato de crescimento dos demais municípios. 

Em relação à densidade demográfica, conforme os dados do Censo de 2010

informação obtida é de que existem 781,5 habitantes por quilômetro quadrado

relação que aumenta proporcionalmente ao crescimento populacional

demais municípios da microrregião, Balneário Camboriú é o município com 

umero de habitantes por Km², seguido por Itapema. 

Taxa de Urbanização e Densidade Demográfica: 1970-
Taxa de Urbanização %  Densidade Demográfica

Censo 
1980 

Censo 
1991 

Censo 
2000 

Censo 
2010 

Censo 
1991 

59,4 70,6 78,7 83,99 47,67 

80,1 92,4 95,8 97,5 207,78
Populacionais (1970, 1980, 1991, 2000, 2010) 

Faixa Etária da População 

a seguir apresenta uma comparação de dados populacionais 

classificados a partir de sete faixas etárias nos municípios pertencentes à 

Microrregião da Foz do Itajaí. Na tabela é também apresentada uma comparação 

dados do Censo de 1991 e o de 2000.  Os dados nos mostram que no 

ano 1991 Itapema tem a maioria da população concentrada primeiramente na 

faixa etária de 0 a 9 anos, em segundo lugar na faixa de 10 a 19 anos e em 

terceiro lugar na faixa de 20 a 29 anos caracterizando-se por uma população 

bastante jovem.  Esse dado se mantém praticamente igual no ano de 2000, com a 

diferença que a faixa etária de 0 a 9 passou a ter o segundo lugar e a de 10 a 19 

de primeiro lugar. Essa realidade de Itapema acompanha a tendên

municípios da microrregião da Foz e do estado de Santa Catarina, bem como do 

país que gradativamente está envelhecendo. Isto é, a maior concentração de 

população está, a cada censo, nas faixas etárias maiores. 

Distribuição da População por Faixas Etárias (%): 1991
Anos (Censo 1991) Anos (Censo 2000)

20 a 
 

30 a 
39 

40 a 
49 

50 a 
59 

60 
ou + 

0 a 9 
10 a 
19 

20 a 
29 

19,1 15,2 9,8 6,2 6,8 18,4 19,8 17,2

18,6 15,5 8,9 5,8 7,3 19,1 20,3 17,0
(1991 e 2000) 

aumento da população rural, principalmente pela ocupação de áreas 

rurais com condomínios, indicando futuras expansões urbanas, deferindo do 

Censo de 2010, a 

informação obtida é de que existem 781,5 habitantes por quilômetro quadrado, 

relação que aumenta proporcionalmente ao crescimento populacional. Em relação 

demais municípios da microrregião, Balneário Camboriú é o município com 

-80-91-2000-2010 
Densidade Demográfica 

Censo 
 

Censo 
2000 

Censo 
2010 

 56,14  

207,78 440,90 781,5 

apresenta uma comparação de dados populacionais 

classificados a partir de sete faixas etárias nos municípios pertencentes à 

Microrregião da Foz do Itajaí. Na tabela é também apresentada uma comparação 

dados do Censo de 1991 e o de 2000.  Os dados nos mostram que no 

ano 1991 Itapema tem a maioria da população concentrada primeiramente na 

faixa etária de 0 a 9 anos, em segundo lugar na faixa de 10 a 19 anos e em 

se por uma população 

bastante jovem.  Esse dado se mantém praticamente igual no ano de 2000, com a 

diferença que a faixa etária de 0 a 9 passou a ter o segundo lugar e a de 10 a 19 

de primeiro lugar. Essa realidade de Itapema acompanha a tendência dos demais 

municípios da microrregião da Foz e do estado de Santa Catarina, bem como do 

país que gradativamente está envelhecendo. Isto é, a maior concentração de 

pulação por Faixas Etárias (%): 1991-2000   
Anos (Censo 2000) 

20 a 
 

30 a 
39 

40 a 
49 

50 a 
59 

60 
ou + 

17,2 16,5 12,5 7,6 8,0 

17,0 16,4 12,6 7,3 7,2 



 

 

TABELA 5 – Distribuição da População por Faixas Etárias (%

Município  

Itapema 0 a 9

N 6226
% 13,59

Fonte: IBGE, Censos (2010
N – números absolutos  

 

Em relação à variação das faixas de renda da população

mudança no perfil da população, com aumento significativo das pessoas com faixa 

etária acima de 40 anos e redução da faixa etária abaixo de 10 anos. Esta 

mudança segue uma tendência nacional de aumento 

redução da natalidade e aumento da longevidade. Além disso, indica outra 

situação, verificada pelos técnicos da Prefeitura, que é a atração de uma 

população estável economicamente que opta por Itapema para estabelecer 

residência fixa após a aposentadoria. 

 

2.2.4. Dados socioeconômicos
 

2.2.4.1. Renda da População
 

Sobre a renda da população, apresenta

pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, com 

variação patrimonial médio mensal familiar, por tipos de origem dos rendimentos, 

segundo a situação do domicílio, as Grandes Regiões 

Federação, no período de

sul do Brasil, o Estado de Santa Catarina é o que tem menor volume de renda 

proveniente de transferências

do trabalho. O que indica menor taxa de desemprego da região sul
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Distribuição da População por Faixas Etárias (%

Censo 2010 

0 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59

6226 7926 8170 7433 6462 5046
13,59 17,30 17,83 16,16 14,11 11,01
2010) 

variação das faixas de renda da população

mudança no perfil da população, com aumento significativo das pessoas com faixa 

etária acima de 40 anos e redução da faixa etária abaixo de 10 anos. Esta 

mudança segue uma tendência nacional de aumento da população idosa, com a 

redução da natalidade e aumento da longevidade. Além disso, indica outra 

situação, verificada pelos técnicos da Prefeitura, que é a atração de uma 

população estável economicamente que opta por Itapema para estabelecer 

ixa após a aposentadoria.  

Dados socioeconômicos 

População – Comparativo com a Região 

Sobre a renda da população, apresenta-se a seguir um 

pela Pesquisa de Orçamentos Familiares, com a distribuição do rendimento total e 

variação patrimonial médio mensal familiar, por tipos de origem dos rendimentos, 

segundo a situação do domicílio, as Grandes Regiões e as Unidades da 

de 2008-2009. O quadro demonstra que

sul do Brasil, o Estado de Santa Catarina é o que tem menor volume de renda 

transferências.  Por outro lado, é o maior índice de renda derivada 

do trabalho. O que indica menor taxa de desemprego da região sul

Distribuição da População por Faixas Etárias (% e N): 2010 

50 a 59 60 ou + 

5046 4534 
11,01 9,90 

variação das faixas de renda da população, houve uma 

mudança no perfil da população, com aumento significativo das pessoas com faixa 

etária acima de 40 anos e redução da faixa etária abaixo de 10 anos. Esta 

da população idosa, com a 

redução da natalidade e aumento da longevidade. Além disso, indica outra 

situação, verificada pelos técnicos da Prefeitura, que é a atração de uma 

população estável economicamente que opta por Itapema para estabelecer 

um quadro gerado 

istribuição do rendimento total e 

variação patrimonial médio mensal familiar, por tipos de origem dos rendimentos, 

e as Unidades da 

que, dos estados do 

sul do Brasil, o Estado de Santa Catarina é o que tem menor volume de renda 

Por outro lado, é o maior índice de renda derivada 

do trabalho. O que indica menor taxa de desemprego da região sul do país. 



 

 

TABELA 6 -  Distribuição do Rendimento Total e Variação P
Segundo a Situação do Domicílio, as Grandes Regiões

   

Situação do domicílio, 
Grandes Regiões 

e 
Unidades da Federação 

Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar (%) (1)

Total Rendimento 
total 

              Brasil   100,0   95,6 

       Situação do domicílio   
Urbana    100,0   95,5 
Rural   100,0   96,1 

       Norte   100,0   96,1 

        Nordeste   100,0   97,1 

        Sudeste   100,0   95,4 

        Sul   100,0   94,2 
Paraná   100,0   95,3 
Santa Catarina   100,0   93,3 
Rio Grande do Sul   100,0   93,8 

        Centro-Oeste   100,0   96,7 
      
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008-2009. 
Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme d
na Introdução da publicação. 
(1) Inclui os rendimentos monetário e não monetário e a variação patrimonial.  
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Distribuição do Rendimento Total e Variação Patrimonial Médio Mensal Familiar, por Tipos de Origem dos Rendimentos, 

omicílio, as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - período 2008
   

Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar (%) (1)

Tipos de origem dos rendimentos 

Rendimento 
do 

trabalho 

Trans- 
ferência 

Rendimento 
de 

aluguel 

Outras 
rendas 

Rendimento
não

monetário

  61,1   18,5   1,7   1,6 

     
  61,8   18,3   1,7   1,5 
  53,6   20,5   1,5   1,8 

  65,6   13,3   1,1   1,7 

  57,8   22,5   1,2   2,0 

  61,2   18,5   1,9   1,2 

  60,3   17,1   1,7   2,3 
  60,8   17,1   2,3   1,7 
  61,5   14,1   1,0   3,9 
  59,0   18,8   1,6   1,7 

  66,4   16,1   1,6   1,3 
          

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa de   

Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme d

(1) Inclui os rendimentos monetário e não monetário e a variação patrimonial.   
   

Médio Mensal Familiar, por Tipos de Origem dos Rendimentos, 
período 2008-2009 

   

Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar (%) (1) 

Variação 
patrimonial 

Rendimento 
não 

monetário 

  12,8   4,4 

 
  12,2   4,5 
  18,7   3,9 

  14,5   3,9 

  13,6   2,9 

  12,5   4,6 

  12,9   5,8 
  13,3   4,7 
  12,8   6,7 
  12,6   6,2 

  11,2   3,3 
  
 

Nota: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa, unidade de consumo, conforme descrito 

 

   



 

 

 

TABELA 7 – Dados da Renda da População de A
Exclusão Social em SC “Mapa da Fome”.

Fonte: Diagnóstico da Exclusão Social em SC 

Da tabela acima, destaca

um índice criado pelo PNUD 

calculado para diversos países desde 1990. Originalmente

diferença entre países, foi adaptado para ser aplicado também a Estados e municípios. 

O índice vai de 0 a 1 - quanto mais perto do 1, maior é o desenvolvimento humano ou 

seja, melhor é a qualidade de vida É feito pela média simples d

� IDH Longevidade: indicador de longevidade, medida pela esperança de vida ao 

nascer.  

� IDH Educação: indicador de nível educacional, medido pela combinação da taxa 

de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais (com peso 2) e da taxa bru

de matrículas nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em 

relação à população de 7 a 22 anos de idade (com peso 1). Para regiões, 

Estados e municípios do Brasil, usa
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Dados da Renda da População de Acordo com o Diagnóstico da 

Mapa da Fome”. 

da Exclusão Social em SC – EPAGRI, 2003. 

 
 

Da tabela acima, destaca-se o Índice de Desenvolvimento H

um índice criado pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 

calculado para diversos países desde 1990. Originalmente proposto para medir a 

diferença entre países, foi adaptado para ser aplicado também a Estados e municípios. 

quanto mais perto do 1, maior é o desenvolvimento humano ou 

seja, melhor é a qualidade de vida É feito pela média simples de três componentes: 

IDH Longevidade: indicador de longevidade, medida pela esperança de vida ao 

IDH Educação: indicador de nível educacional, medido pela combinação da taxa 

de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais (com peso 2) e da taxa bru

de matrículas nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em 

relação à população de 7 a 22 anos de idade (com peso 1). Para regiões, 

Estados e municípios do Brasil, usa-se a taxa de freqüência. 

 

o Diagnóstico da 

 

Humano –IDH, que é 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e 

proposto para medir a 

diferença entre países, foi adaptado para ser aplicado também a Estados e municípios. 

quanto mais perto do 1, maior é o desenvolvimento humano ou 

e três componentes:  

IDH Longevidade: indicador de longevidade, medida pela esperança de vida ao 

IDH Educação: indicador de nível educacional, medido pela combinação da taxa 

de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais (com peso 2) e da taxa bruta 

de matrículas nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em 

relação à população de 7 a 22 anos de idade (com peso 1). Para regiões, 

 



 

 

� IDH Renda: indicador de renda, medido pelo PI

dólares, segundo o critério de Paridade do Poder de Compra. Para regiões, 

Estados e municípios do Brasil, usa

 
TABELA 8 – Índice 

UF/ 
Municípios

Santa Catarina

Balneário Camboriú

Balneário Piçarras

Bombinhas

Camboriú

Ilhota

Itajaí

Itapema
Luiz Alves
Navegantes

Penha

Porto Belo
Fonte: 

Pode-se verificar também 

da área urbana com renda 

que na área rural este percentual era bastante significativo, para 23,3% da população. 

Levando-se em consideração a renda familiar, havia 9,9% das famílias que 

inferior ao valor citado. Além disso, 33% das pessoas eram consideradas pobres 

sendo que na área rural, 50% da população 

 

                                                 
4 De acordo com o Diagnóstico da Exclusão Social de Santa Catarina são consideradas 
com renda insuficiente para garantir a sua própria alimentação todas aquelas que têm renda menor 
ou igual do que R$90,00 por mês.
 
5 Entendem-se como pessoas pobres 
180,00 ou igual. Este grupo inclui as pessoas com renda insuficiente.
 

 

36 

IDH Renda: indicador de renda, medido pelo PIB real 

dólares, segundo o critério de Paridade do Poder de Compra. Para regiões, 

Estados e municípios do Brasil, usa-se a renda familiar per capita

Índice de Desenvolvimento Humano da região
 

UF/  
Municípios 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano  
Santa Catarina 0,840 

Balneário Camboriú 0,867 
Balneário Piçarras 0,799 
Bombinhas(1) 0,809 
Camboriú 0,764 
Ilhota 0,795 
Itajaí 0,825 

Itapema 0,835 
Luiz Alves 0,840 
Navegantes 0,774 
Penha 0,791 
Porto Belo 0,803 
Fonte: Federação Catarinense de Municípios 

 

verificar também na Tabela 07 que, em 2000, havia 11,3% das pessoas

 insuficiente4, ou seja, abaixo de R$ 90,00 per capita, 

que na área rural este percentual era bastante significativo, para 23,3% da população. 

se em consideração a renda familiar, havia 9,9% das famílias que 

Além disso, 33% das pessoas eram consideradas pobres 

endo que na área rural, 50% da população enquadravam-se neste perfil.

 
Diagnóstico da Exclusão Social de Santa Catarina são consideradas 

para garantir a sua própria alimentação todas aquelas que têm renda menor 
ou igual do que R$90,00 por mês. 

pessoas pobres todos os que têm renda per capita mensal menor que R$ 
180,00 ou igual. Este grupo inclui as pessoas com renda insuficiente. 

B real per capita em 

dólares, segundo o critério de Paridade do Poder de Compra. Para regiões, 

per capita. 

da região  

havia 11,3% das pessoas 

90,00 per capita, sendo 

que na área rural este percentual era bastante significativo, para 23,3% da população. 

se em consideração a renda familiar, havia 9,9% das famílias que tem a renda 

Além disso, 33% das pessoas eram consideradas pobres 5, 

neste perfil. 

Diagnóstico da Exclusão Social de Santa Catarina são consideradas pessoas 
para garantir a sua própria alimentação todas aquelas que têm renda menor 

pita mensal menor que R$ 



 

 

TABELA 9– Percentual da 
mais pobres da população

UF/  
Microrregião/        
Municípios 

Percentual da 
renda apropriada 
pelos 10% 

ricos da 
população, 1991

Santa Catarina 42,89

Itapema 39,86
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

 
A tabela acima demonstra que, entre 1991 e 2000 (censos IBGE), 

que a desigualdade ficou estagnada em SC, 

TABELA 10: Domicílios Urbanos, por Faixas de Renda Mensal Familiar 

Município FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS

Itapema 2.173 30,03

TOTAL 31.871 29,02
Fonte : Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 

Habitacional no Brasil 

Em relação às faixas de renda

em Itapema, havia 30,03% da população que possuía renda até 3 salários mínimos 

familiar, ou seja, população de baixa renda, foco deste plano de habitação. Em 

relação aos demais municípios da microrregião, o m

média entre Balneário Camboriú, que possuía os menores índices para esta faixa de 

renda e Navegantes que possuía a quase 40% da população de baixa renda.

Embora os levantamentos estatísticos apontem a região sul e o Estado de 

Santa Catarina como regiões com melhores índices de desenvolvimento humano, 

percebe-se que a desigualdade e a pobreza também estão presentes. O Município 

de Itapema é um exemplo clássi

renda. Enquanto o mercado imobiliário do município investe fortemente em imóveis 

de alto padrão na orla do Oceano Atlântico

renda repetem os padrões construtivos de baixa q

metropolitanas brasileiras, conforme figuras 
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Percentual da renda apropriada pelos 10% 
opulação: 1991-2000 

Percentual da 
renda apropriada 
pelos 10% mais 

ricos da 
população, 1991 

Percentual da 
renda apropriada 
pelos 10% mais 

ricos da 
população, 2000 

Percentual da 
renda apropriada 
pelos 40% mais 

pobres da 
população, 1991 

42,89 45,25 10,14 

39,86 61,28 12,05 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 

abela acima demonstra que, entre 1991 e 2000 (censos IBGE), 

a desigualdade ficou estagnada em SC, porém este índice cresceu em I

 
Domicílios Urbanos, por Faixas de Renda Mensal Familiar 

2000 - Microrregião: Itajaí 
FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS) 

30,03 1.688 23,33 2.034 28,11 1.341

29,02 23.723 21,60 30.509 27,78 23.725
Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) 

Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas
 

Em relação às faixas de renda apuradas pelo Censo 2000, foi identificado que 

em Itapema, havia 30,03% da população que possuía renda até 3 salários mínimos 

familiar, ou seja, população de baixa renda, foco deste plano de habitação. Em 

relação aos demais municípios da microrregião, o município apresenta

média entre Balneário Camboriú, que possuía os menores índices para esta faixa de 

renda e Navegantes que possuía a quase 40% da população de baixa renda.

Embora os levantamentos estatísticos apontem a região sul e o Estado de 

Santa Catarina como regiões com melhores índices de desenvolvimento humano, 

se que a desigualdade e a pobreza também estão presentes. O Município 

de Itapema é um exemplo clássico da desigualdade na distribuição 

renda. Enquanto o mercado imobiliário do município investe fortemente em imóveis 

do Oceano Atlântico, as habitações da populaç

os padrões construtivos de baixa qualidade de cid

conforme figuras 12 e 13. 

elos 10% mais ricos e 40% 

renda apropriada 
pelos 40% mais 

 

Percentual da 
renda apropriada 
pelos 40% mais 

pobres da 
população, 2000 

10,10 

7,37 

abela acima demonstra que, entre 1991 e 2000 (censos IBGE), identifica-se 

cresceu em Itapema.  

Domicílios Urbanos, por Faixas de Renda Mensal Familiar – 

1.341 18,53 7.236 100,00 

23.725 21,60 109.828 100,00 
Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI) - Déficit 

es Geográficas 

apuradas pelo Censo 2000, foi identificado que 

em Itapema, havia 30,03% da população que possuía renda até 3 salários mínimos 

familiar, ou seja, população de baixa renda, foco deste plano de habitação. Em 

unicípio apresenta-se na faixa 

média entre Balneário Camboriú, que possuía os menores índices para esta faixa de 

renda e Navegantes que possuía a quase 40% da população de baixa renda. 

Embora os levantamentos estatísticos apontem a região sul e o Estado de 

Santa Catarina como regiões com melhores índices de desenvolvimento humano, 

se que a desigualdade e a pobreza também estão presentes. O Município 

co da desigualdade na distribuição espacial da 

renda. Enquanto o mercado imobiliário do município investe fortemente em imóveis 

, as habitações da população de menor 

ualidade de cidades 



 

 

Figura 12 -

Figura 13 - Vista Parcial do Bairro Meia Praia

Conforme informações da Assistência Social de Itapema, 1.800 famílias de 

Itapema estão registrados no 

R$140,00 mensais, destas

Família sendo que a maior parte delas se mantém ocupadas como diaristas e nas 
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- Vista Parcial do Bairro Morretes (próximo ao Rio da 

Fita). 

Fonte: IBAM para PLHIS Itapema, 2010. 

arcial do Bairro Meia Praia a Partir da Praia

Fonte: IBAM para PLHIS Itapema, 2010 

Conforme informações da Assistência Social de Itapema, 1.800 famílias de 

Itapema estão registrados no CADÚNICO com uma renda per capita inferior a 

R$140,00 mensais, destas, 970 estão recebendo benefícios do Programa Bol

Família sendo que a maior parte delas se mantém ocupadas como diaristas e nas 

airro Morretes (próximo ao Rio da 

 

raia 

 

Conforme informações da Assistência Social de Itapema, 1.800 famílias de 

com uma renda per capita inferior a 

970 estão recebendo benefícios do Programa Bolsa 

Família sendo que a maior parte delas se mantém ocupadas como diaristas e nas 



 

 

atividades ligadas à construção civil

mínimos conforme será visto adiante, é de R$ 728,74 para o servente de obras.

2.2.4.2. Indicadores Sócio-d
 

Os dados da tabela 

educacionais existentes segundo o nível de ensino fornecido e de acordo com sua 

dependência administrativa. Os dados mostram que em Itapema de modo geral, há 

o predomínio de instituições educacionais na rede pública munici

generalizada no Brasil. Há uma relação de 1 Centro Educacional Infantil para cada 

grupo de 157 crianças de 0 a 5 anos de acordo com o IBGE 2010. Para o ensino 

fundamental há uma escola de Ensino fundamental para cada 248 crianças com 

idade entre 7 e 10 anos segundo IBGE 2010. Para o ensino médio, incluindo 

pessoas com idade de 15 a 19 anos, há uma relação de 977 pessoas para cada 

escola. 

TABELA 11– Estabelecimentos por

Itapema-SC 

Nível de Ensino 

Municipal
Centro de Educação 

Infantil 
Escolas Ensino 
Fundamental 

Ensino Fundamental 
para Adultos 

Colégio 
Ensino Médio 

Educação Especial 

Ensino Superior 

Pós-graduação 

A Educação Superior funciona na Escola Bento Elói Garcia no bairro 

Morretes, pelo sistema UAB( Universidade Aberta do 

Governo Federal em articulação com os governos estaduais, municipais, e 

instituições públicas de ensino superios (UFSC, UDESC, IFSC).

realiza cursos de graduação, extensão, especialização, formação inicial e 

continuada.  

 

39 

s à construção civil de forma informal, já que os salários 

mínimos conforme será visto adiante, é de R$ 728,74 para o servente de obras.

demográficos – Comparativo com a Região

da tabela 11 referem-se à quantidade de estabelecimentos 

educacionais existentes segundo o nível de ensino fornecido e de acordo com sua 

dependência administrativa. Os dados mostram que em Itapema de modo geral, há 

o predomínio de instituições educacionais na rede pública municipal, realidade que é 

Há uma relação de 1 Centro Educacional Infantil para cada 

grupo de 157 crianças de 0 a 5 anos de acordo com o IBGE 2010. Para o ensino 

fundamental há uma escola de Ensino fundamental para cada 248 crianças com 

dade entre 7 e 10 anos segundo IBGE 2010. Para o ensino médio, incluindo 

pessoas com idade de 15 a 19 anos, há uma relação de 977 pessoas para cada 

Estabelecimentos por Dependência Administrativa (2010

 Número de Estabelecimentos por 
Dependência Administrativa (2010)

Publica 
Municipal 

Pública 
Estadual 

Pública 
Federal 

Privada

11 - 
 

8 

8 2 
 

3 

1  
 

 

- 2 
 

2 

- -  1 

  1  

  2 1 
Fonte: Sec. Municipal de Educação 

A Educação Superior funciona na Escola Bento Elói Garcia no bairro 

Morretes, pelo sistema UAB( Universidade Aberta do Brasil). É um programa do 

Governo Federal em articulação com os governos estaduais, municipais, e 

instituições públicas de ensino superios (UFSC, UDESC, IFSC). O pólo de Itapema 

realiza cursos de graduação, extensão, especialização, formação inicial e 

de forma informal, já que os salários 

mínimos conforme será visto adiante, é de R$ 728,74 para o servente de obras.  

Comparativo com a Região 

à quantidade de estabelecimentos 

educacionais existentes segundo o nível de ensino fornecido e de acordo com sua 

dependência administrativa. Os dados mostram que em Itapema de modo geral, há 

pal, realidade que é 

Há uma relação de 1 Centro Educacional Infantil para cada 

grupo de 157 crianças de 0 a 5 anos de acordo com o IBGE 2010. Para o ensino 

fundamental há uma escola de Ensino fundamental para cada 248 crianças com 

dade entre 7 e 10 anos segundo IBGE 2010. Para o ensino médio, incluindo 

pessoas com idade de 15 a 19 anos, há uma relação de 977 pessoas para cada 

Dependência Administrativa (2010) – 

Número de Estabelecimentos por 
Dependência Administrativa (2010) 

Privada Total 

 19 

 13 

 

 4 

 1 

 

  

A Educação Superior funciona na Escola Bento Elói Garcia no bairro 

Brasil). É um programa do 

Governo Federal em articulação com os governos estaduais, municipais, e 

O pólo de Itapema 

realiza cursos de graduação, extensão, especialização, formação inicial e 



 

 

A tabela mostra que o percentual de analfabetismo no caso das 

crianças de 7 a 14 anos em Itapema de 1991 a

velocidade da queda da taxa de analfabetismo é menor em relação a média do 

estado de Santa Catarina.  No caso das crianças de 15 anos ou mais em Itapema a 

taxa de analfabetismo também diminuiu quase pela metade. 

 

TABELA 12 – Percentual de Analfabetismo

UF/  
Microrregião/        
Municípios 

Percentual de 
crianças de 7 a 14 
anos analfabetas, 

1991
Santa Catarina 

Itapema 4,38
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

(1) A taxa de analfabetismo se refere a percentagem das pessoas analfabetas de um grupo 
etário, em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário. 

Os dados mostram que nos últimos anos a esperança de vida ao nascer 

melhorou, a taxa de mortalidade diminuiu 

dos motivos para o aumento da população, que é uma tendência nacional.

TABELA 13 – Indicadores Sócio

UF/  
Microrregião/        
Municípios 

Esperança 
de vida ao 
nascer (1), 

1991 

Esperança 
de vida 

nascer, 
2000

Santa Catarina 70,16 73,69

Itapema 66,78 72,66
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil

(1) Esperança de vida ao nascer se refere ao número médio de anos que um recém
esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade. 

(2) Taxa de mortalidade de menores de 5 anos 
óbitos de crianças antes de completar 5 anos de idade em uma população, em relação ao 
número de nascidos vivos em determinado ano civil. Se expressa para cada mil crianças 
nascidas vivas.  

(3) Taxa de mortalidade infantil 
ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil. 
Se expressa para cada mil crianças nascidas vivas. 

(4) Taxa de fecundidade tota
os 15 e 49 anos de idade, 

 
2.2.4.3. Atividades Econômicas

 A tabela 14 mostra o numero de trabalhadores formais no final de 2010, 

indicando que o setor que mais emprega é o setor de serviços, seguido do comercio. 

A construção civil empregava 1750 trabalhadores e a administração pública possuía 

1665 funcionários. Aparecem tra
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A tabela mostra que o percentual de analfabetismo no caso das 

crianças de 7 a 14 anos em Itapema de 1991 a 2000 diminui pela metade. Porém a 

velocidade da queda da taxa de analfabetismo é menor em relação a média do 

estado de Santa Catarina.  No caso das crianças de 15 anos ou mais em Itapema a 

taxa de analfabetismo também diminuiu quase pela metade.  

Percentual de Analfabetismo(1) : 1991-2000 

Percentual de 
crianças de 7 a 14 
anos analfabetas, 

1991 

Percentual de 
crianças de 7 a 14 
anos analfabetas, 

2000 

Percentual de 
pessoas de 15 
anos ou mais 

analfabetas, 1991

8,52 3,49 9,91 

4,38 2,30 9,63 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

A taxa de analfabetismo se refere a percentagem das pessoas analfabetas de um grupo 
etário, em relação ao total de pessoas do mesmo grupo etário.  

Os dados mostram que nos últimos anos a esperança de vida ao nascer 

melhorou, a taxa de mortalidade diminuiu assim como a taxa de fecundidade, um 

dos motivos para o aumento da população, que é uma tendência nacional.

Indicadores Sócio-Demográficos: 1991

Esperança 
de vida ao 

nascer, 
2000 

Mortalidade 
até cinco 
anos de 
idade (2), 

1991 

Mortalidade 
até cinco 
anos de 

idade, 2000 

Mortalidade 
até um ano 
de idade (3), 

1991 

Mortalidade 
até um ano 
de idade, 

2000

73,69 25,11 16,80 24,84 16,79

72,66 35,07 18,87 34,69 18,86
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

Esperança de vida ao nascer se refere ao número médio de anos que um recém
esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de mortalidade.  
Taxa de mortalidade de menores de 5 anos – corresponde a freqüência com que ocorrem os 

es de completar 5 anos de idade em uma população, em relação ao 
número de nascidos vivos em determinado ano civil. Se expressa para cada mil crianças 

Taxa de mortalidade infantil - freqüência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um 
ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil. 
Se expressa para cada mil crianças nascidas vivas.  
Taxa de fecundidade total diz respeito ao número médio de filhos que teria uma mulher 
os 15 e 49 anos de idade, ao final de seu período reprodutivo.  

Atividades Econômicas 

mostra o numero de trabalhadores formais no final de 2010, 

indicando que o setor que mais emprega é o setor de serviços, seguido do comercio. 

A construção civil empregava 1750 trabalhadores e a administração pública possuía 

ários. Aparecem trabalhadores no setor agropecuário formais e nenhum 

A tabela mostra que o percentual de analfabetismo no caso das 

2000 diminui pela metade. Porém a 

velocidade da queda da taxa de analfabetismo é menor em relação a média do 

estado de Santa Catarina.  No caso das crianças de 15 anos ou mais em Itapema a 

analfabetas, 1991 

Percentual de 
pessoas de 15 
anos ou mais 

analfabetas, 2000 

5,88 

4,87 

A taxa de analfabetismo se refere a percentagem das pessoas analfabetas de um grupo 

Os dados mostram que nos últimos anos a esperança de vida ao nascer 

a taxa de fecundidade, um 

dos motivos para o aumento da população, que é uma tendência nacional. 

Demográficos: 1991-2000 

Mortalidade 
até um ano 
de idade, 

2000 

Taxa de 
fecundidade 

total (4), 
1991 

Taxa de 
fecundidade 
total, 2000 

16,79 2,58 2,23 

18,86 2,72 2,12 

Esperança de vida ao nascer se refere ao número médio de anos que um recém-nascido 

corresponde a freqüência com que ocorrem os 
es de completar 5 anos de idade em uma população, em relação ao 

número de nascidos vivos em determinado ano civil. Se expressa para cada mil crianças 

freqüência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um 
ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil. 

l diz respeito ao número médio de filhos que teria uma mulher entre 

mostra o numero de trabalhadores formais no final de 2010, 

indicando que o setor que mais emprega é o setor de serviços, seguido do comercio. 

A construção civil empregava 1750 trabalhadores e a administração pública possuía 

balhadores no setor agropecuário formais e nenhum 



 

 

no setor extrativo mineral, fato que indica que há trabalhadores informais 

neste setor, pois há áreas de extração no município licenciadas e em 

funcionamento.  

TABELA 14 – Número de Empregados Formais em 31
Ramos de A

 
Indicadores

Total das Atividades 

Extrativa Mineral 
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade 
Construção Civil 
Comércio 
Serviços 
Administração Pública 
Agropecuária 

Fonte:CAGED/MTE (disponível www.
 

Em relação a flutuação do emprego formal, os setores 

maior foram o comercio e serviços, mostrando

estas áreas estão diretamente ligadas. Já o setor da construção civil possui o maior 

saldo positivo, fato que corrobora com o visível crescimento nesta área.
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no setor extrativo mineral, fato que indica que há trabalhadores informais 

neste setor, pois há áreas de extração no município licenciadas e em 

mero de Empregados Formais em 31 de Dezembro de 2010 por 
Ramos de Atividades – Itapema/SC 

Indicadores Masculino Feminino
      

5.860 5.339
      

0 0
Indústria de Transformação 470 285
Serviços Industriais de Utilidade Pública 84 41

1.641 109
1.551 1.786
1.499 2.062

610 1.055
5 1

      
Fonte:CAGED/MTE (disponível www.perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao.asp.

Em relação a flutuação do emprego formal, os setores tiveram saldo negativo 

maior foram o comercio e serviços, mostrando uma retração do setor turístico, já que 

estas áreas estão diretamente ligadas. Já o setor da construção civil possui o maior 

saldo positivo, fato que corrobora com o visível crescimento nesta área.

 

no setor extrativo mineral, fato que indica que há trabalhadores informais 

neste setor, pois há áreas de extração no município licenciadas e em 

embro de 2010 por 

Feminino Total
  

5.339 11.199
  

0 0
285 755
41 125

109 1.750
1.786 3.337
2.062 3.561
1.055 1.665

1 6
  

perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao.asp. 

tiveram saldo negativo 

uma retração do setor turístico, já que 

estas áreas estão diretamente ligadas. Já o setor da construção civil possui o maior 

saldo positivo, fato que corrobora com o visível crescimento nesta área. 



 

 

 

TABELA 15 – Flutuação do Emprego Formal 

 
FLUTUAÇÃO DO EMPREGO FORMAL

Indicadores

Total das Atividades 

Extrativa Mineral 
Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública
Construção Civil 
Comércio 
Serviços 
Administração Pública 
Agropecuária 

Ocupações com maiores saldos

CBO 717020 Servente de obras
CBO 715210 Pedreiro 
CBO 715505 Carpinteiro
CBO 411005 Auxiliar de escritório, em geral
CBO 784205 Alimentador de linha de produção

Ocupações com menores saldos

CBO 521110 Vendedor de comércio varejista
CBO 513205 Cozinheiro geral
CBO 513405 Garçom 
CBO 513315 Camareiro de hotel
CBO 521125 Repositor de mercadorias

 

 
Fonte:CAGED/MTE (disponível www.perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao.asp.

A tabela 15 mostra 

município segundo o número de funcionários para indicar o porte da empresa. Fica 

evidente que quase não existe atividade 

no município. As principais atividades econômicas do município estão no setor de 

comércio e serviços, com um destaque especial nas atividades de construção civil e 

atividades imobiliárias gerados pela especulação

oferta e procura de imóveis para veraneio.

trabalhadores, indicando que este dado está incorreto e deve ser desconsiderado.
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Flutuação do Emprego Formal – Itapema/SC

FLUTUAÇÃO DO EMPREGO FORMAL 
Jan/2011 até Abr/2011 

      
Indicadores Adm. Desl.

      
2.692 2.913

    
0 0 

Indústria de Transformação 202 215 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 45 28 

836 548 
730 998 
838 1.088 
40 36 
1 0 

    
Ocupações com maiores saldos Adm. Desl. 

    
CBO 717020 Servente de obras 394 261 

151 109 
CBO 715505 Carpinteiro 114 83 
CBO 411005 Auxiliar de escritório, em geral 98 76 
CBO 784205 Alimentador de linha de produção 44 25 

    
Ocupações com menores saldos Adm. Desl. 

    
CBO 521110 Vendedor de comércio varejista 252 378 
CBO 513205 Cozinheiro geral 52 147 

67 140 
CBO 513315 Camareiro de hotel 20 72 
CBO 521125 Repositor de mercadorias 69 115 

    

www.perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao.asp.

mostra a ocorrência das empresas por ramo de atividade no 

município segundo o número de funcionários para indicar o porte da empresa. Fica 

evidente que quase não existe atividade agropecuária e a pouca atividade industrial 

As principais atividades econômicas do município estão no setor de 

comércio e serviços, com um destaque especial nas atividades de construção civil e 

atividades imobiliárias gerados pela especulação imobiliária e pelo crescimento de 

oferta e procura de imóveis para veraneio. O setor público aparece com apenas 2 

trabalhadores, indicando que este dado está incorreto e deve ser desconsiderado.

Itapema/SC 

  
Desl. Saldo

  
2.913 -221

 
0 

-13 
17 
288 
-268 
-250 

4 
1 
 

Saldo 
 

133 
42 
31 
22 
19 

 
Saldo 

 
-126 
-95 
-73 
-52 
-46 

 

www.perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_SPER_impressao.asp. 

a ocorrência das empresas por ramo de atividade no 

município segundo o número de funcionários para indicar o porte da empresa. Fica 

agropecuária e a pouca atividade industrial 

As principais atividades econômicas do município estão no setor de 

comércio e serviços, com um destaque especial nas atividades de construção civil e 

imobiliária e pelo crescimento de 

O setor público aparece com apenas 2 

trabalhadores, indicando que este dado está incorreto e deve ser desconsiderado. 



 

 

TABELA 16
Classificação de Atividades e F
Itapema-SC 

Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 
(CNAE)(1) 

Total (Pessoal Ocupado, por 
faixa) 
Total (Empregadores Locais) 
A) Agricultura, pecuária, 
silvicultura e exploração florestal
B) Indústrias extrativas 
C)Indústrias de transformação 
D) Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 
E) Construção 
F) Comércio; reparação de 
veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos 
G) Alojamento e alimentação 
H )Transporte, armazenagem e 
comunicações 
I) Intermediação financeira, 
seguros, previdência 
complementar e serviços 
relacionados 
J) Atividades imobiliárias, 
aluguéis e serviços prestados às 
empresas 
K) Administração pública, defesa 
e seguridade social 
L) Educação 
M) Saúde e serviços sociais 
N) Outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2006 (
(*) Os dados com menos de 3 (três) 
 (1)“A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das 
unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de 
governo, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de 
informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação 
inter sistemas.” (http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br
(2) Entende-se por pessoal ocupado, aquelas pessoas que estão formalmente empregadas pelas 
instituições públicas e empresas privadas.
(3) Esses dados dizem respeito à quantidade de pessoas ocupadas nos estabelecimentos públicos 
ou privados. 

Em relação ao setor da construção civil, a tabela 

atividades, com respectivo o número de trabalhadores 
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16 - Empresas e Outras Organizações, Seção da 
Classificação de Atividades e Faixas de Pessoal Ocupado Total 

Pessoal 
Ocupado(2)  
(por seção 

de 
atividade) 

 Empregadores classificados (faixas) conforme o 
nº de pessoal ocupado(3) 

Total 
(funcionários) 

0 a 9 
(func.) 

10 a 49
(func.)

 11.723 5.426 3.576 

  2.976 2.752 214 

silvicultura e exploração florestal  
X 1 1  

X 1 1  
922 208 191 15 

60 3 2  

1113 154 122 29 

3917 1260 1211 48 

1466 256 232 22 
Transporte, armazenagem e 

183 64 63 1 

120 20 19 1 

aluguéis e serviços prestados às 2132 822 734 88 

Administração pública, defesa 
X 2  1 

178 22 17 5 
79 27 26 1 

264 136 133 3 

Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas, 2006 (http://www.sidra.ibge.gov.br)
(*) Os dados com menos de 3 (três) informantes estão identificados com o caractere X.

“A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das 
unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de 

, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de 
informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação 

http://subcomissaocnae.fazenda.pr.gov.br)  
se por pessoal ocupado, aquelas pessoas que estão formalmente empregadas pelas 

instituições públicas e empresas privadas. 
respeito à quantidade de pessoas ocupadas nos estabelecimentos públicos 

Em relação ao setor da construção civil, a tabela 17 traz as principais 

atividades, com respectivo o número de trabalhadores admitidos e demitidos no 

Empresas e Outras Organizações, Seção da 
otal - Município de 

Empregadores classificados (faixas) conforme o 

10 a 49 
(func.) 

50 a 
99 

(func.) 

100 ou 
mais 

(func.) 

 688 2.033 

 8 2 

  

  
2  

1  

2 1 

1  

2  

  

  

  

 1 

  
  

0 0 

http://www.sidra.ibge.gov.br) 
informantes estão identificados com o caractere X. 

“A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das 
unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de 

, em especial na área tributária, contribuindo para a melhoria da qualidade dos sistemas de 
informação que dão suporte às decisões e ações do Estado, possibilitando, ainda, a maior articulação 

se por pessoal ocupado, aquelas pessoas que estão formalmente empregadas pelas 

respeito à quantidade de pessoas ocupadas nos estabelecimentos públicos 

traz as principais 

admitidos e demitidos no 



 

 

período de 1 ano (

indicam grande rotatividade no setor principalmente para as profissões e pedreiro e 

servente de obras, com a vantagem de haver saldo positivo resultando da 

rotatividade do setor. Em relação aos salários médios, 

relação ao que é realmente percebido pelos trabalhadores da construção civil, 

indicando que há redução da arrecadação de impostos.

TABELA 17 – Variação 
Construção C

Período jan de 2010 a dez de 2010

Profissão  

Carpinteiro 

Pedreiro  

Mestre  

Encanador 

Eletricista de instalações 

Ceramista  

Armador  

Engenheiro civil 

Tec. Seg. trabalho 

Gesseiro  

Servente de obras 

Fonte: CAGED/MTE . Disponível em: 
www.perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_ocup_agr_impressao.asp, 2011.

2.3. Perfil dos Domicílios

O censo 2010 apresentou como domicílios permanentes 32.008 unidades. 

Destes 15.038 são particulares ocupados sendo que a pesquisa n

apenas 171. Já 16361 são domicílios não ocupados, dos quais 13.547 são de uso 

ocasional e 2814 são vagos. Há uma média de 3,04 moradores nos domicílios 

ocupados. Deve-se atenta para a utilização dos domicílios vagos de uso ocasional 

para veraneio. 

No ano de 2000 haviam 7533 unidades ocupadas, indicando um crescimento 

de 50% em 10 anos e 5% por ano. Já em relação aos domicílios vagos, 
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de 1 ano (2010) e a faixa de renda dos mesmos.

indicam grande rotatividade no setor principalmente para as profissões e pedreiro e 

servente de obras, com a vantagem de haver saldo positivo resultando da 

rotatividade do setor. Em relação aos salários médios, observa-se defasagem em 

relação ao que é realmente percebido pelos trabalhadores da construção civil, 

indicando que há redução da arrecadação de impostos. 

ariação dos Trabalhadores Formais e Salários Médios da 
Construção Civil – Itapema/SC – 2010. 

Período jan de 2010 a dez de 2010 

Salário Médio 
admissão ( R$) 

Freqüência

Admitidos  Desl

1044,25 303 219

1147,75 439 322

1237,91 50 50 

1039,29 7 9 

1097,00 5 7 

1119,78 23 13 

1220,17 69 64 

3522,00 1 - 

800,00 1 - 

1103,5 22 13 

728,74 785 619

perfildomunicipio.caged.gov.br/resultado_ocup_agr_impressao.asp, 2011. 

omicílios – Comparativo com a Região 

O censo 2010 apresentou como domicílios permanentes 32.008 unidades. 

Destes 15.038 são particulares ocupados sendo que a pesquisa não foi realizada em 

apenas 171. Já 16361 são domicílios não ocupados, dos quais 13.547 são de uso 

ocasional e 2814 são vagos. Há uma média de 3,04 moradores nos domicílios 

se atenta para a utilização dos domicílios vagos de uso ocasional 

No ano de 2000 haviam 7533 unidades ocupadas, indicando um crescimento 

de 50% em 10 anos e 5% por ano. Já em relação aos domicílios vagos, 

e a faixa de renda dos mesmos. Os números 

indicam grande rotatividade no setor principalmente para as profissões e pedreiro e 

servente de obras, com a vantagem de haver saldo positivo resultando da 

se defasagem em 

relação ao que é realmente percebido pelos trabalhadores da construção civil, 

rabalhadores Formais e Salários Médios da 

Freqüência 

Desligados Saldo 

219 84 

322 117 

 0 

-2 

-2 

 10 

 5 

1 

1 

 9 

619 166 

O censo 2010 apresentou como domicílios permanentes 32.008 unidades. 

ão foi realizada em 

apenas 171. Já 16361 são domicílios não ocupados, dos quais 13.547 são de uso 

ocasional e 2814 são vagos. Há uma média de 3,04 moradores nos domicílios 

se atenta para a utilização dos domicílios vagos de uso ocasional 

No ano de 2000 haviam 7533 unidades ocupadas, indicando um crescimento 

de 50% em 10 anos e 5% por ano. Já em relação aos domicílios vagos, havia 1886 



 

 

em 2000. A diferença entre os dados índica que estas informações deverão 

ser atualizadas nas revisões do PLHIS, sendo que os dados de 2000 serão 

utilizados para servir de base para futuras atualizações

A tabela 18 apresenta o tipo de ocupação dos domicílios 

microrregião de Itajaí, baseados nos dados do Censo 2000. 

alugados era significativo, representando 1/5 da população residente, assim como 

os domicílios cedidos, ambos indicativos de possível déficit habitacional.

TABELA 18 – Domicílios Particulares

UF/  
Mesorregião/ 
Microrregião/ 
Municípios 

Condição de ocupação do domicílio

Total Próprio

Santa Catarina 1.498.742 1.190.558

Itapema 7.533 5.060
Fonte: IBGE, Censo (2000) 
(1) Domicílio particular corresponde a moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 

onde o relacionamento é ditado por laços de 
normas de convivência. O domicílio particular é classificado como permanente quando 
localizado em unidade que se destina a servir de moradia (casa, apartamento e cômodo) 
(PNAD 1992, 1993, 1995, 1996).

De acordo com os mesmo dados do IBGE 

alugados para a renda abaixo de 3 salários mínimos

que certamente implicam no comprometimento de mais de 30% da renda com o 

aluguel, tomando-se por base os valores dos alugue

2.4. Caracterização da Infraestrutura 
 
2.4.1 Abastecimento de Água 
 

Itapema está localizada na região da baía de Porto Belo, com uma boa rede 

hidrográfica, formada por cachoeiras e pequenos rios. O Rio Perequê, que nasce no 

conjunto geomorfológico da Serra do Rio Tijucas, é o mais importante rio do 

município, tanto em volume de água como em extensão. Devido ao fato da planície 

ser muito estreita na área, o rio tem apenas dez quilômetros de extensão. Em seu 

percurso na parte mais elevada é encachoeirado e corta a área rural do município.  

Ao atingir a planície até sua foz, p

Itapema e Porto Belo. Segundo Oliveira (2002) os bairros Jardim Praia Mar e Meia 

 

45 

em 2000. A diferença entre os dados índica que estas informações deverão 

evisões do PLHIS, sendo que os dados de 2000 serão 

r de base para futuras atualizações. 

apresenta o tipo de ocupação dos domicílios 

baseados nos dados do Censo 2000. O numero de 

alugados era significativo, representando 1/5 da população residente, assim como 

os domicílios cedidos, ambos indicativos de possível déficit habitacional.

articulares (1) Permanentes por Condição de Ocupação do 
Domicílio (2000)  

Condição de ocupação do domicílio (n) 
Condição de ocupação do domicílio

Próprio Alugado Cedido 
Outra 

forma 
Total Próprio 

1.190.558 187.957 113.522 6.705 100 79,44 

5.060 1.533 923 17 100 67,17 

corresponde a moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 
onde o relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou 
normas de convivência. O domicílio particular é classificado como permanente quando 
localizado em unidade que se destina a servir de moradia (casa, apartamento e cômodo) 
(PNAD 1992, 1993, 1995, 1996). 

 

m os mesmo dados do IBGE 2000, o número

para a renda abaixo de 3 salários mínimos era 321 unidades

que certamente implicam no comprometimento de mais de 30% da renda com o 

se por base os valores dos alugueis na cidade. 

Caracterização da Infraestrutura  

Água  

Itapema está localizada na região da baía de Porto Belo, com uma boa rede 

hidrográfica, formada por cachoeiras e pequenos rios. O Rio Perequê, que nasce no 

conjunto geomorfológico da Serra do Rio Tijucas, é o mais importante rio do 

me de água como em extensão. Devido ao fato da planície 

ser muito estreita na área, o rio tem apenas dez quilômetros de extensão. Em seu 

percurso na parte mais elevada é encachoeirado e corta a área rural do município.  

Ao atingir a planície até sua foz, passa a servir de limite entre os municípios de 

Itapema e Porto Belo. Segundo Oliveira (2002) os bairros Jardim Praia Mar e Meia 

em 2000. A diferença entre os dados índica que estas informações deverão 

evisões do PLHIS, sendo que os dados de 2000 serão 

apresenta o tipo de ocupação dos domicílios permanentes, na 

O numero de domicílios 

alugados era significativo, representando 1/5 da população residente, assim como 

os domicílios cedidos, ambos indicativos de possível déficit habitacional. 

Permanentes por Condição de Ocupação do 

Condição de ocupação do domicílio 

(%) 

 Alugado Cedido 
Outra 

forma 

12,54 0,08 0,00 

 20,35 0,12 0,00 

corresponde a moradia de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, 
parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência. O domicílio particular é classificado como permanente quando 
localizado em unidade que se destina a servir de moradia (casa, apartamento e cômodo) 

mero de domicílios 

era 321 unidades, situações 

que certamente implicam no comprometimento de mais de 30% da renda com o 

Itapema está localizada na região da baía de Porto Belo, com uma boa rede 

hidrográfica, formada por cachoeiras e pequenos rios. O Rio Perequê, que nasce no 

conjunto geomorfológico da Serra do Rio Tijucas, é o mais importante rio do 

me de água como em extensão. Devido ao fato da planície 

ser muito estreita na área, o rio tem apenas dez quilômetros de extensão. Em seu 

percurso na parte mais elevada é encachoeirado e corta a área rural do município.  

assa a servir de limite entre os municípios de 

Itapema e Porto Belo. Segundo Oliveira (2002) os bairros Jardim Praia Mar e Meia 



 

 

Praia foram edificados em sua maior parte com o aterro dos manguezais 

existentes, danificando o Rio Perequê.  

A água que abastece Itapema vem de cachoeiras, rios e de duas lagoas de 

captação construídas pela empresa concessionária. 

As estruturas, que armazenam água não tratada, podem acumular até 232 

milhões de litros e garantir a continuidade do abastecimento mesmo nos picos de 

consumo sem por em risco os mananciais da região. A água das lagoas segue para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Morretes, responsável pelo 

atendimento do próprio bairro, como também a Meia

receptor da maior parte dos visitantes no verão. 

Desde o ano de 2004 os serviços de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário do município estão sob responsabilidade da empresa 

concessionária Companhia Águas de Itapema, que detém a concessão plena dos 

serviços pelo prazo 25 anos. O Município exerce a função agente regulador e 

fiscalizador dos serviços através das seguintes instituições: a) Secretaria Municipal 

de Gestão Urbana através do Departamento de Regulação e Controle de Serviços 

Concedidos ou permitidos pelo município (DRC) cuja atribuição é a de controlar e 

fiscalizar estes serviços; b) Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela 

fiscalização da qualidade da água que é distribuída; c) Fundação Ambiental Costeira 

de Itapema FAACI que é a responsáv

água.   

Na área de produção e distribuição de água, a 

Itapema executou projetos de ampliação, reforma e construção de estações de 

tratamento, implantou novas redes de distribuição, substit

construiu reservatórios de água bruta

instalados no município antes de 2004 era de 800 mil litros.  Hoje o volume chega a 

5 milhões de litros.  Com essas e outras ações, multiplicou por qua

de produção nas estações de tratamento da cidade. 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura 

Municipal de Itapema (PMSB) que está em elaboração, no que se refere aos 

sistemas produtores foram realizadas melhorias n

Sertãozinho; c) São Paulinho; d) Areal; e) Morretes. No sistema de Ilhota através da 

instalação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) a capacidade de 

tratamento de água que antes era de 4 l/s  passou a ser de 15 l

Sertãozinho foi adquirida uma área de 300 m2 para a construção de uma nova 
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Praia foram edificados em sua maior parte com o aterro dos manguezais 

existentes, danificando o Rio Perequê.   

ce Itapema vem de cachoeiras, rios e de duas lagoas de 

captação construídas pela empresa concessionária.  

As estruturas, que armazenam água não tratada, podem acumular até 232 

milhões de litros e garantir a continuidade do abastecimento mesmo nos picos de 

consumo sem por em risco os mananciais da região. A água das lagoas segue para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Morretes, responsável pelo 

atendimento do próprio bairro, como também a Meia-Praia, que constitui o bairro 

e dos visitantes no verão.  

Desde o ano de 2004 os serviços de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário do município estão sob responsabilidade da empresa 

concessionária Companhia Águas de Itapema, que detém a concessão plena dos 

iços pelo prazo 25 anos. O Município exerce a função agente regulador e 

fiscalizador dos serviços através das seguintes instituições: a) Secretaria Municipal 

de Gestão Urbana através do Departamento de Regulação e Controle de Serviços 

dos pelo município (DRC) cuja atribuição é a de controlar e 

fiscalizar estes serviços; b) Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela 

fiscalização da qualidade da água que é distribuída; c) Fundação Ambiental Costeira 

de Itapema FAACI que é a responsável pela autorização ambiental da ligação da 

Na área de produção e distribuição de água, a Concessionária Águ

Itapema executou projetos de ampliação, reforma e construção de estações de 

tratamento, implantou novas redes de distribuição, substituiu tubulações antigas e 

construiu reservatórios de água bruta e tratada. A capacidade dos reservatórios 

instalados no município antes de 2004 era de 800 mil litros.  Hoje o volume chega a 

Com essas e outras ações, multiplicou por qua

de produção nas estações de tratamento da cidade.  

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura 

Municipal de Itapema (PMSB) que está em elaboração, no que se refere aos 

foram realizadas melhorias nos seguintes sistemas: a) Ilhota; b) 

Sertãozinho; c) São Paulinho; d) Areal; e) Morretes. No sistema de Ilhota através da 

instalação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) a capacidade de 

tratamento de água que antes era de 4 l/s  passou a ser de 15 l

uma área de 300 m2 para a construção de uma nova 

Praia foram edificados em sua maior parte com o aterro dos manguezais 

ce Itapema vem de cachoeiras, rios e de duas lagoas de 

As estruturas, que armazenam água não tratada, podem acumular até 232 

milhões de litros e garantir a continuidade do abastecimento mesmo nos picos de 

consumo sem por em risco os mananciais da região. A água das lagoas segue para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Morretes, responsável pelo 

Praia, que constitui o bairro 

Desde o ano de 2004 os serviços de abastecimento de água, coleta e 

tratamento de esgoto sanitário do município estão sob responsabilidade da empresa 

concessionária Companhia Águas de Itapema, que detém a concessão plena dos 

iços pelo prazo 25 anos. O Município exerce a função agente regulador e 

fiscalizador dos serviços através das seguintes instituições: a) Secretaria Municipal 

de Gestão Urbana através do Departamento de Regulação e Controle de Serviços 

dos pelo município (DRC) cuja atribuição é a de controlar e 

fiscalizar estes serviços; b) Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela 

fiscalização da qualidade da água que é distribuída; c) Fundação Ambiental Costeira 

el pela autorização ambiental da ligação da 

oncessionária Águas de 

Itapema executou projetos de ampliação, reforma e construção de estações de 

uiu tubulações antigas e 

A capacidade dos reservatórios 

instalados no município antes de 2004 era de 800 mil litros.  Hoje o volume chega a 

Com essas e outras ações, multiplicou por quatro a capacidade 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico da Prefeitura 

Municipal de Itapema (PMSB) que está em elaboração, no que se refere aos 

os seguintes sistemas: a) Ilhota; b) 

Sertãozinho; c) São Paulinho; d) Areal; e) Morretes. No sistema de Ilhota através da 

instalação da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) a capacidade de 

tratamento de água que antes era de 4 l/s  passou a ser de 15 l/s. No sistema 

uma área de 300 m2 para a construção de uma nova 



 

 

unidade de tratamento que passou a ter a capacidade de 21,6 mil l/h, com 

uma produção total de 80 mil litros de água. No sistema de São Paulinho foi 

construída uma nova ETA por filtração direta com a capacidade de produção de 

180mil l/h. Além disto, foi construído um reservatório com a capacidade para 75 mil 

litros de água, uma nova adutora, e um laboratório para análise da qualidade da 

água assim como a aquisição de e

químicos. No sistema Areal foi construído um laboratório para a análise da qualidade 

da água e adquiridos equipamentos para o monitoramento da potabilização da água. 

No sistema Morretes foi instalado uma nova ETA com a

1.080 l/h de água. Além disto, foi instalado neste sistema um reservatório que 

permite armazenar 4 (quatro) milhões de litros de água. 

 

2.4.2 Coleta e Tratamento de Esgoto 
 

O esgoto possui o mesmo arranjo institucional da água, 

Concessionária Águas de Itapema a responsável pela implantação e manutenção do 

sistema. Hoje as redes coletoras estão disponíveis para mais da metade da 

população, apesar de estar

onde  está a maior densidade demográfica (especialmente no veraneio) e com o 

maior número de edificações no município.

Foram feitos, segundo informações da Concessionária, investimentos da ordem 

de R$ 35 milhões entre 2005 e 2009.  

cadastradas 53% já têm cobertura do sistema de esgoto, porém 2% destas não têm 

acesso ao serviço sendo obrigadas a utilizar o tratamento individual de tanque 

séptico com filtro anaeróbico e vala de infiltração. 

será, segundo o PMSB/Itapema 2010

No centro já existe 50% da rede de esgoto instalada, mas sem previsão de 

inicio de operação. No bairro Sertãozinho até o momento foi implantada a rede de 

esgoto somente na Rua 900, mas não há data prevista para a s

bairros, Ilhota, Alto São Bento, Casa Branca, Tabuleiros dos Olive

Praia Mar,  atualmente não há nenhum sistema público de tratamento de esgoto, 

sendo também neste caso obrigatório a utilização do tratamento individual. 

O Ministério Público de Santa Catarina cobra ações mais rápidas e eficientes.  

Através das Ações Civis Públicas Ambientais 125.10.001834

interpostas contra o Município de Itapema, o MPSC cobra o cumprimento da Lei 
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unidade de tratamento que passou a ter a capacidade de 21,6 mil l/h, com 

uma produção total de 80 mil litros de água. No sistema de São Paulinho foi 

va ETA por filtração direta com a capacidade de produção de 

180mil l/h. Além disto, foi construído um reservatório com a capacidade para 75 mil 

litros de água, uma nova adutora, e um laboratório para análise da qualidade da 

água assim como a aquisição de equipamento para a dosagem de produtos 

químicos. No sistema Areal foi construído um laboratório para a análise da qualidade 

da água e adquiridos equipamentos para o monitoramento da potabilização da água. 

No sistema Morretes foi instalado uma nova ETA com a capacidade produção de 

1.080 l/h de água. Além disto, foi instalado neste sistema um reservatório que 

permite armazenar 4 (quatro) milhões de litros de água.  

.2 Coleta e Tratamento de Esgoto  

O esgoto possui o mesmo arranjo institucional da água, 

Concessionária Águas de Itapema a responsável pela implantação e manutenção do 

Hoje as redes coletoras estão disponíveis para mais da metade da 

, apesar de estarem, exclusivamente, instaladas no Bairro Meia Praia

or densidade demográfica (especialmente no veraneio) e com o 

maior número de edificações no município. 

Foram feitos, segundo informações da Concessionária, investimentos da ordem 

de R$ 35 milhões entre 2005 e 2009.  Das 30.698 unidades habitacionais 

radas 53% já têm cobertura do sistema de esgoto, porém 2% destas não têm 

acesso ao serviço sendo obrigadas a utilizar o tratamento individual de tanque 

séptico com filtro anaeróbico e vala de infiltração. O tratamento do esgoto sanitário 

SB/Itapema 2010, realizado setorialmente. 

No centro já existe 50% da rede de esgoto instalada, mas sem previsão de 

No bairro Sertãozinho até o momento foi implantada a rede de 

esgoto somente na Rua 900, mas não há data prevista para a sua operação.  Nos 

, Ilhota, Alto São Bento, Casa Branca, Tabuleiros dos Olive

,  atualmente não há nenhum sistema público de tratamento de esgoto, 

sendo também neste caso obrigatório a utilização do tratamento individual. 

Ministério Público de Santa Catarina cobra ações mais rápidas e eficientes.  

Através das Ações Civis Públicas Ambientais 125.10.001834-7 e 125.10.001849

interpostas contra o Município de Itapema, o MPSC cobra o cumprimento da Lei 

unidade de tratamento que passou a ter a capacidade de 21,6 mil l/h, com 

uma produção total de 80 mil litros de água. No sistema de São Paulinho foi 

va ETA por filtração direta com a capacidade de produção de 

180mil l/h. Além disto, foi construído um reservatório com a capacidade para 75 mil 

litros de água, uma nova adutora, e um laboratório para análise da qualidade da 

quipamento para a dosagem de produtos 

químicos. No sistema Areal foi construído um laboratório para a análise da qualidade 

da água e adquiridos equipamentos para o monitoramento da potabilização da água. 

capacidade produção de 

1.080 l/h de água. Além disto, foi instalado neste sistema um reservatório que 

O esgoto possui o mesmo arranjo institucional da água, sendo a 

Concessionária Águas de Itapema a responsável pela implantação e manutenção do 

Hoje as redes coletoras estão disponíveis para mais da metade da 

instaladas no Bairro Meia Praia, 

or densidade demográfica (especialmente no veraneio) e com o 

Foram feitos, segundo informações da Concessionária, investimentos da ordem 

Das 30.698 unidades habitacionais 

radas 53% já têm cobertura do sistema de esgoto, porém 2% destas não têm 

acesso ao serviço sendo obrigadas a utilizar o tratamento individual de tanque 

O tratamento do esgoto sanitário 

No centro já existe 50% da rede de esgoto instalada, mas sem previsão de 

No bairro Sertãozinho até o momento foi implantada a rede de 

ua operação.  Nos 

, Ilhota, Alto São Bento, Casa Branca, Tabuleiros dos Oliveiras, Morretes e 

,  atualmente não há nenhum sistema público de tratamento de esgoto, 

sendo também neste caso obrigatório a utilização do tratamento individual.  

Ministério Público de Santa Catarina cobra ações mais rápidas e eficientes.  

7 e 125.10.001849-5 

interpostas contra o Município de Itapema, o MPSC cobra o cumprimento da Lei 



 

 

Federal 11.445/07 e vis

de saneamento básico. Ainda como objeto da ação, o MPSC aponta como 

irregularidade por parte do município a não criação de agência reguladora do serviço 

de saneamento básico. Ambas as ações propuseram a int

construção civil por um prazo de 12 meses no município.

As ações continuam tramitando, uma com encaminhamento de realização de 

perícia, realizada por laboratório credenciado no Conselho Regional de Química e 

referendado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com a 

finalidade de constatar o funcionamento de todo o sistema de coleta e tratamento do 

esgoto. A outra, após acordo com o município com a finalidade de buscar atender as 

demandas propostas pelo MPSC. A

construção civil está sendo analisada após manifestação do SINDUSCON 

argumentando sobre o impacto econômico e social que tal medida causaria à 

comunidade. 

 

2.4.3. Destinação final e tratamento de
 

A Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 estabeleceu diretrizes nacionais para 

o saneamento básico. Esta lei obriga os municípios a organizar, regular e fiscalizar 

os serviços de saneamento básico. Do conjunto de leis municipais destacamos 

duas: a Lei nº 2732 de 16 de Julho de 2009 que institui a política Municipal de 

Saneamento Básico e cria o Fundo e Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

dá outras providências e a Lei Ordinária nº 2496 de 5 de Julho de 2007 que autoriza 

o poder público a instituir o prog

nas escolas do município de Itapema.

No município as instituições responsáveis pelas ações de limpeza urbana são 

as seguintes: a) Secretaria Municipal de Gestão Urbana através do Departamento 

de Regulação e Controle 

permitidos pelo município, cuja 

b) Secretaria Municipal de Infraestrutura (responsável pelos serviços de varrição 

capina e poda vegetal); c) Secretaria Municipal de Educação (responsável por 

programas de Educação Ambiental); d) Secretaria Municipal da Saúde (responsável 

pelo controle dos resíduos sólidos relativos aos serviços de saúde); e) FA

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema 

dos resíduos e também por parte dos programas de educação ambiental); f) 

Ambiental Saneamento e Concessões Ltda (responsável pela coleta do lixo
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Federal 11.445/07 e visa apurar responsabilidade em face do baixo índice 

de saneamento básico. Ainda como objeto da ação, o MPSC aponta como 

irregularidade por parte do município a não criação de agência reguladora do serviço 

de saneamento básico. Ambas as ações propuseram a interrupção do processo de 

construção civil por um prazo de 12 meses no município. 

As ações continuam tramitando, uma com encaminhamento de realização de 

perícia, realizada por laboratório credenciado no Conselho Regional de Química e 

ção Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com a 

finalidade de constatar o funcionamento de todo o sistema de coleta e tratamento do 

esgoto. A outra, após acordo com o município com a finalidade de buscar atender as 

demandas propostas pelo MPSC. A liminar para interrupção do avanço da 

construção civil está sendo analisada após manifestação do SINDUSCON 

argumentando sobre o impacto econômico e social que tal medida causaria à 

ação final e tratamento de resíduos sólidos 

Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 estabeleceu diretrizes nacionais para 

o saneamento básico. Esta lei obriga os municípios a organizar, regular e fiscalizar 

os serviços de saneamento básico. Do conjunto de leis municipais destacamos 

de 16 de Julho de 2009 que institui a política Municipal de 

Saneamento Básico e cria o Fundo e Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

dá outras providências e a Lei Ordinária nº 2496 de 5 de Julho de 2007 que autoriza 

o poder público a instituir o programa de separação de resíduos sólidos recicláveis 

nas escolas do município de Itapema. 

No município as instituições responsáveis pelas ações de limpeza urbana são 

as seguintes: a) Secretaria Municipal de Gestão Urbana através do Departamento 

 (D.R.C.) que regulamenta os serviços 

, cuja atribuição é a de controlar e fiscalizar estes serviços; 

b) Secretaria Municipal de Infraestrutura (responsável pelos serviços de varrição 

c) Secretaria Municipal de Educação (responsável por 

programas de Educação Ambiental); d) Secretaria Municipal da Saúde (responsável 

pelo controle dos resíduos sólidos relativos aos serviços de saúde); e) FA

Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (responsável pelo controle ambiental 

dos resíduos e também por parte dos programas de educação ambiental); f) 

Ambiental Saneamento e Concessões Ltda (responsável pela coleta do lixo

a apurar responsabilidade em face do baixo índice 

de saneamento básico. Ainda como objeto da ação, o MPSC aponta como 

irregularidade por parte do município a não criação de agência reguladora do serviço 

errupção do processo de 

As ações continuam tramitando, uma com encaminhamento de realização de 

perícia, realizada por laboratório credenciado no Conselho Regional de Química e 

ção Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, com a 

finalidade de constatar o funcionamento de todo o sistema de coleta e tratamento do 

esgoto. A outra, após acordo com o município com a finalidade de buscar atender as 

liminar para interrupção do avanço da 

construção civil está sendo analisada após manifestação do SINDUSCON 

argumentando sobre o impacto econômico e social que tal medida causaria à 

Lei nº 11.445 de 5 de Janeiro de 2007 estabeleceu diretrizes nacionais para 

o saneamento básico. Esta lei obriga os municípios a organizar, regular e fiscalizar 

os serviços de saneamento básico. Do conjunto de leis municipais destacamos 

de 16 de Julho de 2009 que institui a política Municipal de 

Saneamento Básico e cria o Fundo e Conselho Municipal de Saneamento Básico e 

dá outras providências e a Lei Ordinária nº 2496 de 5 de Julho de 2007 que autoriza 

rama de separação de resíduos sólidos recicláveis 

No município as instituições responsáveis pelas ações de limpeza urbana são 

as seguintes: a) Secretaria Municipal de Gestão Urbana através do Departamento 

erviços concedidos ou 

atribuição é a de controlar e fiscalizar estes serviços; 

b) Secretaria Municipal de Infraestrutura (responsável pelos serviços de varrição 

c) Secretaria Municipal de Educação (responsável por 

programas de Educação Ambiental); d) Secretaria Municipal da Saúde (responsável 

pelo controle dos resíduos sólidos relativos aos serviços de saúde); e) FAACI 

responsável pelo controle ambiental 

dos resíduos e também por parte dos programas de educação ambiental); f) 

Ambiental Saneamento e Concessões Ltda (responsável pela coleta do lixo normal e 



 

 

seletiva nos domicílios e dos espaços públicos); g) PROACTIVA Meio

Ambiente Brasil Ltda (responsável pelos serviços de coleta e destinação dos 

resíduos sólidos dos serviços da saúde); e h) Cooperitapema (recebe

comercializa os materiais recebidos da coleta seletiva, gerando renda para os 

cooperados através do sistema de auto

institucional, apresenta-se 

resíduos, dos principais problemas referentes a questão do lixo  e de algumas ações 

que estão sendo executadas pelo poder 

Conforme aponta o gráfico abaixo, a quantidade de lixo produzido em 

aumenta gradualmente. Em um período de 4 anos (2006 a 2010) o aumento foi de 

33,47%, número que é bastante expressivo. A quantidade de lixo produzido nos 

meses de veraneio é bastante superior as demais épocas do ano.

Figura 14 – Resíduos Gerados (em toneladas) Mensalmente no P
a 2010 
 

Gráfico extraído do PMSB/Itapema 2010

Segundo o PMSB/Itapema 2010 estima

é beneficiada com a coleta de lixo no domicílio. De acordo com os dados da 

Cooperitapema, no município, a méd

cooperativa como demonstra a tabela abaixo é de 33.389 kg de lixo.
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nos domicílios e dos espaços públicos); g) PROACTIVA Meio

Ambiente Brasil Ltda (responsável pelos serviços de coleta e destinação dos 

resíduos sólidos dos serviços da saúde); e h) Cooperitapema (recebe

comercializa os materiais recebidos da coleta seletiva, gerando renda para os 

sistema de auto-gestão). Identificada a configuração 

 alguns dados quantitativos a respeito da produção de 

resíduos, dos principais problemas referentes a questão do lixo  e de algumas ações 

que estão sendo executadas pelo poder público. 

Conforme aponta o gráfico abaixo, a quantidade de lixo produzido em 

aumenta gradualmente. Em um período de 4 anos (2006 a 2010) o aumento foi de 

33,47%, número que é bastante expressivo. A quantidade de lixo produzido nos 

é bastante superior as demais épocas do ano. 

Resíduos Gerados (em toneladas) Mensalmente no P

Gráfico extraído do PMSB/Itapema 2010 

 

Segundo o PMSB/Itapema 2010 estima-se que 99% da população de Itapema 

a coleta de lixo no domicílio. De acordo com os dados da 

o município, a média mensal de matérias processada

cooperativa como demonstra a tabela abaixo é de 33.389 kg de lixo.

 

nos domicílios e dos espaços públicos); g) PROACTIVA Meio 

Ambiente Brasil Ltda (responsável pelos serviços de coleta e destinação dos 

resíduos sólidos dos serviços da saúde); e h) Cooperitapema (recebe, recicla e 

comercializa os materiais recebidos da coleta seletiva, gerando renda para os 

). Identificada a configuração 

dados quantitativos a respeito da produção de 

resíduos, dos principais problemas referentes a questão do lixo  e de algumas ações 

Conforme aponta o gráfico abaixo, a quantidade de lixo produzido em Itapema 

aumenta gradualmente. Em um período de 4 anos (2006 a 2010) o aumento foi de 

33,47%, número que é bastante expressivo. A quantidade de lixo produzido nos 

Resíduos Gerados (em toneladas) Mensalmente no Período de 2006 

 

99% da população de Itapema 

a coleta de lixo no domicílio. De acordo com os dados da 

ia mensal de matérias processadas pela 

cooperativa como demonstra a tabela abaixo é de 33.389 kg de lixo. 



 

 

 

Figura 15- Materiais

Como foi apontado anteriormente o município dispõe de um sistema 

complexo de instituições que organizam e controlam a questão da limpeza urbana 

no município, porém um dos principais problemas identificados no PMSB/Itapema 

2010 no que diz respeito à adminis

município é a falta de fiscalização. Outro problema identificado é a dispersão das 

ações em torno da educação ambiental. 

Para buscar soluções de parte dos problemas relacionados 

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itapema foi instituído o programa PRODESI 

que objetiva: 

Prover o município de saneamento ambiental na área de limpeza 
pública, especialmente coleta, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos urbanos, 
mecânica de vias públicas, limpeza das praias e capina. Manter o 
espaço urbano e as vias públicas limpas e de forma adequada para 
evitar contaminações, doenças e atração de vetores (Demonstrativo 
do PPA/2010/2013).
 

O programa tem uma dotação orçamentária no PPA na ordem de R$

15.015.000,00. 

 

2.4.4. Drenagem Urbana 
 

Em levantamentos efetuados em 2006 nas áreas próximas da BR

verificou-se que o sistema de drenagem era praticamente inexistente, situação 
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Materiais Processados Mensalmente pela Cooperitapema

Fonte: PMSB/Itapema 2010. 

Como foi apontado anteriormente o município dispõe de um sistema 

complexo de instituições que organizam e controlam a questão da limpeza urbana 

no município, porém um dos principais problemas identificados no PMSB/Itapema 

2010 no que diz respeito à administração do problema dos resíduos sólidos 

município é a falta de fiscalização. Outro problema identificado é a dispersão das 

ações em torno da educação ambiental.  

Para buscar soluções de parte dos problemas relacionados ao lixo público

icipal de Infraestrutura de Itapema foi instituído o programa PRODESI 

Prover o município de saneamento ambiental na área de limpeza 
pública, especialmente coleta, transporte, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos urbanos, inclusive varrição manual e 
mecânica de vias públicas, limpeza das praias e capina. Manter o 
espaço urbano e as vias públicas limpas e de forma adequada para 
evitar contaminações, doenças e atração de vetores (Demonstrativo 
do PPA/2010/2013). 
 

em uma dotação orçamentária no PPA na ordem de R$

Em levantamentos efetuados em 2006 nas áreas próximas da BR

se que o sistema de drenagem era praticamente inexistente, situação 

mente pela Cooperitapema 

 

Como foi apontado anteriormente o município dispõe de um sistema 

complexo de instituições que organizam e controlam a questão da limpeza urbana 

no município, porém um dos principais problemas identificados no PMSB/Itapema 

dos resíduos sólidos no 

município é a falta de fiscalização. Outro problema identificado é a dispersão das 

ao lixo público, na 

icipal de Infraestrutura de Itapema foi instituído o programa PRODESI 

Prover o município de saneamento ambiental na área de limpeza 
pública, especialmente coleta, transporte, tratamento e destinação 

inclusive varrição manual e 
mecânica de vias públicas, limpeza das praias e capina. Manter o 
espaço urbano e as vias públicas limpas e de forma adequada para 
evitar contaminações, doenças e atração de vetores (Demonstrativo 

em uma dotação orçamentária no PPA na ordem de R$ 

Em levantamentos efetuados em 2006 nas áreas próximas da BR-101 

se que o sistema de drenagem era praticamente inexistente, situação 



 

 

agravada pelo uso desord

pelos problemas de desastres naturais devido a deslizamentos e principalmente a 

alagamentos, que apresentaram tendência a aumento nos últimos anos, tendo sido 

computados mais de 20.000 pessoas desde 2008, com pre

ultrapassam R$ 12 milhões.

Para solucionar tal situação, o município apresentou proposta no Programa 

de Aceleração do Crescimento 

milhões, dos quais R$ 2 milhões 

 O projeto inclui projeto executivo, trabalho técnico social com as famílias 

atingidas pelas obras, gerenciamento e execução da obra. 

pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora do recurso

início das obras.  

Os benefícios esperados com a execução das obras são a redução de 

impactos ambientais e, conseqüentemente

promover a implantação do sistema de drenagem, com dimensões apropriad

áreas em que o sistema demonstrava

para as áreas desprovidas de sistema de coleta de águas pluviais.

O projeto é composto pelas áreas de influencia dos mananciais, rios e 

riachos, conforme descrito abaixo

• Fase I: bairro Meia Praia, área de intervenção 6.130.000 m2, com área 

de intervenção direta de 1.741.700 m².

• Fase II: bairros Morretes e Jardim Praiamar, área de intervenção 

2.870.000 m2.

• Fase III: Centro e bairro Canto da Praia, área de intervenção 2.07

m2. 

• Fase IV: bairro Ilhota, área de intervenção 6.390.000 m2.

• Fase V: bairros Várzea, Sertão do Trombudo, Tabuleiro, Alto São 

Bento e bairros lindeiros BR

 

2.5. Atores Sociais 

 
O Município tem instituído, com 

sociedade civil, seu Conselho Municipal de Habitação, de caráter consultivo, 

deliberativo e fiscalizador.  
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agravada pelo uso desordenado do solo, alta densidade demográfica e 

pelos problemas de desastres naturais devido a deslizamentos e principalmente a 

alagamentos, que apresentaram tendência a aumento nos últimos anos, tendo sido 

computados mais de 20.000 pessoas desde 2008, com prejuízos materiais que 

ultrapassam R$ 12 milhões. 

Para solucionar tal situação, o município apresentou proposta no Programa 

de Aceleração do Crescimento – PAC, tendo a cidade sido contemplada com R$ 41 

2 milhões são contrapartida da Prefeitura Municipal

O projeto inclui projeto executivo, trabalho técnico social com as famílias 

atingidas pelas obras, gerenciamento e execução da obra. O projeto já foi 

pela Caixa Econômica Federal, que é a gestora do recurso e está sedo licitado para 

Os benefícios esperados com a execução das obras são a redução de 

conseqüentemente melhoria da qualidade de vida, ao 

promover a implantação do sistema de drenagem, com dimensões apropriad

áreas em que o sistema demonstrava-se obsoleto e/ou novos sistemas de drenagem 

para as áreas desprovidas de sistema de coleta de águas pluviais. 

O projeto é composto pelas áreas de influencia dos mananciais, rios e 

riachos, conforme descrito abaixo: 

Fase I: bairro Meia Praia, área de intervenção 6.130.000 m2, com área 

de intervenção direta de 1.741.700 m². 

Fase II: bairros Morretes e Jardim Praiamar, área de intervenção 

2.870.000 m2. 

Fase III: Centro e bairro Canto da Praia, área de intervenção 2.07

Fase IV: bairro Ilhota, área de intervenção 6.390.000 m2.

Fase V: bairros Várzea, Sertão do Trombudo, Tabuleiro, Alto São 

Bento e bairros lindeiros BR-101, área de intervenção 1.600.000 m2.

 

O Município tem instituído, com composição paritária, entre poder público e 

seu Conselho Municipal de Habitação, de caráter consultivo, 

 

enado do solo, alta densidade demográfica e 

pelos problemas de desastres naturais devido a deslizamentos e principalmente a 

alagamentos, que apresentaram tendência a aumento nos últimos anos, tendo sido 

juízos materiais que 

Para solucionar tal situação, o município apresentou proposta no Programa 

PAC, tendo a cidade sido contemplada com R$ 41 

contrapartida da Prefeitura Municipal. 

O projeto inclui projeto executivo, trabalho técnico social com as famílias 

projeto já foi aprovado 

e está sedo licitado para 

Os benefícios esperados com a execução das obras são a redução de 

melhoria da qualidade de vida, ao 

promover a implantação do sistema de drenagem, com dimensões apropriadas para 

se obsoleto e/ou novos sistemas de drenagem 

 

O projeto é composto pelas áreas de influencia dos mananciais, rios e 

Fase I: bairro Meia Praia, área de intervenção 6.130.000 m2, com área 

Fase II: bairros Morretes e Jardim Praiamar, área de intervenção 

Fase III: Centro e bairro Canto da Praia, área de intervenção 2.070.000 

Fase IV: bairro Ilhota, área de intervenção 6.390.000 m2. 

Fase V: bairros Várzea, Sertão do Trombudo, Tabuleiro, Alto São 

101, área de intervenção 1.600.000 m2. 

entre poder público e 

seu Conselho Municipal de Habitação, de caráter consultivo, 



 

 

O espaço institucional prioritário de participação da comunidade é o 

orçamento participativo - OP

prioridades de atuação da administração municipal em cada uma das regiões do 

município.  Aproveitando a definição destas regiões foram realizadas reuniões com a 

população com foco na discussão do Plano de H

Casa Branca, Alto São Bento, Jardim Praia Mar e Morretes

reuniões as diferentes comunidades tiveram a oportunidade de esclarecer pontos de 

conflitos assim como saber da importância de se manterem mobiliza

processo de elaboração do PLHIS e durante a execução das obras estabelecidas 

pelo Plano.  

 
Figura 16 – Reunião com a Comunidade para a D

Realizada no dia 02 de M

Os atores sociais convidados para o processo de discussão e elaboração 

do PLHIS em Itapema são: Associação Comercial e Industrial de Itapema, Clube de 

Diretores Lojistas, Sindicato do Comércio, Sindicato da Construção Civil, Companhia 

de Águas de Itapema, 

Pescadores, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Associações de 

Moradores. Foram entregues convites formais a estas entidades organizadas. 

Também foram confeccionados 1.000 convites com as dat

estimulando a participação da população. Os mesmos foram distribuídos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dos convites, durante o mês de fevereiro, 

foram veiculados spots 

participação.   
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O espaço institucional prioritário de participação da comunidade é o 

OP, por meio do qual se realizaram reuniões

prioridades de atuação da administração municipal em cada uma das regiões do 

Aproveitando a definição destas regiões foram realizadas reuniões com a 

população com foco na discussão do Plano de Habitação: Tabuleiro dos Oliveiras, 

Casa Branca, Alto São Bento, Jardim Praia Mar e Morretes e Ilhota

reuniões as diferentes comunidades tiveram a oportunidade de esclarecer pontos de 

conflitos assim como saber da importância de se manterem mobiliza

processo de elaboração do PLHIS e durante a execução das obras estabelecidas 

Reunião com a Comunidade para a Discussão do PLHIS
Realizada no dia 02 de Março de 2010 

Fonte: IBAM para PLHIS/2010 
 

Os atores sociais convidados para o processo de discussão e elaboração 

do PLHIS em Itapema são: Associação Comercial e Industrial de Itapema, Clube de 

Diretores Lojistas, Sindicato do Comércio, Sindicato da Construção Civil, Companhia 

de Águas de Itapema, Celesc, Projeto Vida Itapema - Provita, Colônia de 

Pescadores, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Associações de 

Moradores. Foram entregues convites formais a estas entidades organizadas. 

Também foram confeccionados 1.000 convites com as datas das reuniões por bairro 

estimulando a participação da população. Os mesmos foram distribuídos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dos convites, durante o mês de fevereiro, 

 na rádio chamando a população em geral para a 

O espaço institucional prioritário de participação da comunidade é o 

io do qual se realizaram reuniões para definir as 

prioridades de atuação da administração municipal em cada uma das regiões do 

Aproveitando a definição destas regiões foram realizadas reuniões com a 

: Tabuleiro dos Oliveiras, 

e Ilhota. Nessas 

reuniões as diferentes comunidades tiveram a oportunidade de esclarecer pontos de 

conflitos assim como saber da importância de se manterem mobilizados durante o 

processo de elaboração do PLHIS e durante a execução das obras estabelecidas 

iscussão do PLHIS 

 

Os atores sociais convidados para o processo de discussão e elaboração 

do PLHIS em Itapema são: Associação Comercial e Industrial de Itapema, Clube de 

Diretores Lojistas, Sindicato do Comércio, Sindicato da Construção Civil, Companhia 

Provita, Colônia de 

Pescadores, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Associações de 

Moradores. Foram entregues convites formais a estas entidades organizadas. 

as das reuniões por bairro 

estimulando a participação da população. Os mesmos foram distribuídos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde. Além dos convites, durante o mês de fevereiro, 

na rádio chamando a população em geral para a 



 

 

Na reunião dos bairros Alto São Bento e Sertãozinho, 20 

moradores participaram e debateram o tema. Dos problemas apontados, destaca

a preocupação com a regularização da posse de alguns terrenos (Alto São Bento), 

especialmente no que se refere 

escrituração da terra. 

A reunião que envolveu as comunidades de Várzea, Tabuleiro dos 

Oliveiras e Casa Branca, teve baixa participação porém uma discussão qualificada 

com membros da Associação dos Moradores. 

A reunião mais expressiva em termos de participação foi aquela que 

reuniu moradores do bairro Morretes e Jardim Praia Mar, aproximadamente 100 

pessoas. Nestas comunidades há grande preocupação com a irregularidade 

fundiária, especialmente do Jardim Praia Mar e

região. Denunciaram obras privadas que provocam represamento de água em 

temporadas de chuva. Também, os moradores do bairro Morretes se preocupam 

com a situação de famílias que residem mais próximo às margens do Rio da Fit

pois nesta área as condições de infra

imóveis (18 segundo contagem do PLHIS), não possuem unidade sanitária exclusiva 

e as condições do entorno são de baixa qualidade sanitária.

reunião contou com a participação de poucos moradores os quais colocaram como 

problema principal a questão dos alagamentos e da irregularidade fundiária. 

As demandas apresentadas foram debatidas, algumas dúvidas 

esclarecidas pelo representante da Secretaria de Ge

equipe de técnicos para compor os levantamentos apresentados neste relatório.

O processo de participação dos diversos atores sociais tem espaço institucional 

prioritário em duas instâncias municipais: Orçamento Participativo 

Municipal de Habitação, onde as demandas que surgem são discutidas e 

encaminhadas. 

 

2.6. Necessidades H

 
Nesse item dever

município de uma forma geral o déficit quantitativo e 

da Fundação João Pinheiro

número de domicílios alugados

 

53 

Na reunião dos bairros Alto São Bento e Sertãozinho, 20 

moradores participaram e debateram o tema. Dos problemas apontados, destaca

a preocupação com a regularização da posse de alguns terrenos (Alto São Bento), 

especialmente no que se refere ao custo e a burocracia para o processo de 

A reunião que envolveu as comunidades de Várzea, Tabuleiro dos 

Oliveiras e Casa Branca, teve baixa participação porém uma discussão qualificada 

com membros da Associação dos Moradores.  

união mais expressiva em termos de participação foi aquela que 

reuniu moradores do bairro Morretes e Jardim Praia Mar, aproximadamente 100 

pessoas. Nestas comunidades há grande preocupação com a irregularidade 

fundiária, especialmente do Jardim Praia Mar e com os constantes alagamentos da 

região. Denunciaram obras privadas que provocam represamento de água em 

temporadas de chuva. Também, os moradores do bairro Morretes se preocupam 

com a situação de famílias que residem mais próximo às margens do Rio da Fit

pois nesta área as condições de infra-estrutura são muito deficitárias. Alguns destes 

imóveis (18 segundo contagem do PLHIS), não possuem unidade sanitária exclusiva 

e as condições do entorno são de baixa qualidade sanitária. No bairro Ilhota a 

contou com a participação de poucos moradores os quais colocaram como 

problema principal a questão dos alagamentos e da irregularidade fundiária. 

As demandas apresentadas foram debatidas, algumas dúvidas 

esclarecidas pelo representante da Secretaria de Gestão Urbana e registradas pela 

equipe de técnicos para compor os levantamentos apresentados neste relatório.

O processo de participação dos diversos atores sociais tem espaço institucional 

prioritário em duas instâncias municipais: Orçamento Participativo 

Municipal de Habitação, onde as demandas que surgem são discutidas e 

Necessidades Habitacionais 

Nesse item deverão ser identificadas as necessidades habitacionais do 

município de uma forma geral o déficit quantitativo e qualitativo baseados nos dados 

da Fundação João Pinheiro, em pesquisa realizada no município para dimensionar o 

número de domicílios alugados e na caracterização dos assentamentos precários.

Na reunião dos bairros Alto São Bento e Sertãozinho, 20 

moradores participaram e debateram o tema. Dos problemas apontados, destaca-se 

a preocupação com a regularização da posse de alguns terrenos (Alto São Bento), 

ao custo e a burocracia para o processo de 

A reunião que envolveu as comunidades de Várzea, Tabuleiro dos 

Oliveiras e Casa Branca, teve baixa participação porém uma discussão qualificada 

união mais expressiva em termos de participação foi aquela que 

reuniu moradores do bairro Morretes e Jardim Praia Mar, aproximadamente 100 

pessoas. Nestas comunidades há grande preocupação com a irregularidade 

com os constantes alagamentos da 

região. Denunciaram obras privadas que provocam represamento de água em 

temporadas de chuva. Também, os moradores do bairro Morretes se preocupam 

com a situação de famílias que residem mais próximo às margens do Rio da Fita, 

estrutura são muito deficitárias. Alguns destes 

imóveis (18 segundo contagem do PLHIS), não possuem unidade sanitária exclusiva 

No bairro Ilhota a 

contou com a participação de poucos moradores os quais colocaram como 

problema principal a questão dos alagamentos e da irregularidade fundiária.  

As demandas apresentadas foram debatidas, algumas dúvidas 

stão Urbana e registradas pela 

equipe de técnicos para compor os levantamentos apresentados neste relatório. 

O processo de participação dos diversos atores sociais tem espaço institucional 

prioritário em duas instâncias municipais: Orçamento Participativo e Conselho 

Municipal de Habitação, onde as demandas que surgem são discutidas e 

s as necessidades habitacionais do 

qualitativo baseados nos dados 

para dimensionar o 

e na caracterização dos assentamentos precários. 



 

 

Em Itapema

moradias apresentam algum tipo de problema de adequação.

refere a domicílios que não oferecem boa qualidade de vida, em termos 

habitacionais, aos seus moradores. Estão relacionadas a pequenas dimensões da 

unidade habitacional, baixas condições de

intempéries. Também se caracterizam como inadequados os domicílios não 

atendidos por serviços básicos como luz, água e coleta de lixo. Estas moradias 

classificadas como inadequadas localizam

101.  

 
TABELA 19– Domicílios Particulare
UF/  
Mesorregião/ 
Microrregião/ 
Municípios 

Adequação da moradia

Total Adequada

Santa Catarina 1.498.071 801.163

Itapema 7.522 5.317
Fonte: IBGE, Censo (2000) 

(1) Adequação da moradia: Este indicador expressa as condições de moradia através da 
proporção de domicílios com condições mínimas de habitabilidade.
mínimas de higiene e segurança.
 

2.6.1. Déficit Quantitativo
 

Conforme metodologia da Fundação João Pinheiro, o Déficit Habitacional é 

originalmente o resultado agregado de quatro 

Precária (rústica e improvisada)

Excessivo com Aluguel. Para o tratamento dos dados do município, com base no 

censo de 2000, foi possível considerar os 

Precária, Coabitação Familiar

quase totalidade do déficit estimado. Foi assim gerado o conceito de Déficit 

Habitacional Básico.  

TABELA 
Microrregião/        
Município Total

Itapema 329
Fonte:     Fundação João Pinheiro (FJP) 

(1) Déficit habitacional básico: soma da 
cômodos cedidos. 
 

Segundo a Secretaria Nacional de Habitação, através de sua publicação 

sobre demanda futura, o
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Em Itapema, com base no censo de 2000, mais de 20

presentam algum tipo de problema de adequação. Esta inadequação se 

refere a domicílios que não oferecem boa qualidade de vida, em termos 

habitacionais, aos seus moradores. Estão relacionadas a pequenas dimensões da 

unidade habitacional, baixas condições de higiene e/ou segurança contra 

intempéries. Também se caracterizam como inadequados os domicílios não 

atendidos por serviços básicos como luz, água e coleta de lixo. Estas moradias 

classificadas como inadequadas localizam-se nos bairros a oeste da rodovia 

articulares permanentes por Adequação da M
Adequação da moradia (1) (n) Adequação da moradia

Adequada 
Semi-

adequada 
Inadequada Total Adequada

801.163 667.173 29.735 100 53,5 

5.317 2.167 38 100 70,7 

Adequação da moradia: Este indicador expressa as condições de moradia através da 
domicílios com condições mínimas de habitabilidade. Isto é, com condições 

mínimas de higiene e segurança.   

uantitativo 

Conforme metodologia da Fundação João Pinheiro, o Déficit Habitacional é 

originalmente o resultado agregado de quatro componentes principais: a Habitação 

(rústica e improvisada), a Coabitação Familiar, cômodos cedidos

Excessivo com Aluguel. Para o tratamento dos dados do município, com base no 

censo de 2000, foi possível considerar os três primeiros componentes, (Habitação 

Coabitação Familiar e cômodos cedidos) que, todavia, respondem pela 

quase totalidade do déficit estimado. Foi assim gerado o conceito de Déficit 

TABELA 20– Déficit Habitacional Básico(1) (2000)
Absoluto % Total dos Domicílios

Total Urbana Rural Total Urbana

329 322 7 4,37 4,45
Fundação João Pinheiro (FJP) - Déficit Habitacional no Brasil 

Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos

Segundo a Secretaria Nacional de Habitação, através de sua publicação 

sobre demanda futura, os estados da Região Sul apresentam ten

mais de 20% das 

Esta inadequação se 

refere a domicílios que não oferecem boa qualidade de vida, em termos 

habitacionais, aos seus moradores. Estão relacionadas a pequenas dimensões da 

higiene e/ou segurança contra 

intempéries. Também se caracterizam como inadequados os domicílios não 

atendidos por serviços básicos como luz, água e coleta de lixo. Estas moradias 

se nos bairros a oeste da rodovia BR 

s permanentes por Adequação da Moradia (2000) 
Adequação da moradia (%) 

Adequada 
Semi-

adequada 
Inadequada 

44,5 2,0 

 28,8 0,5 

Adequação da moradia: Este indicador expressa as condições de moradia através da 
Isto é, com condições 

Conforme metodologia da Fundação João Pinheiro, o Déficit Habitacional é 

componentes principais: a Habitação 

cômodos cedidos e o Ônus 

Excessivo com Aluguel. Para o tratamento dos dados do município, com base no 

onentes, (Habitação 

) que, todavia, respondem pela 

quase totalidade do déficit estimado. Foi assim gerado o conceito de Déficit 

(2000) 
Total dos Domicílios 

Urbana Rural 

4,45 2,45 

coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos e dos 

Segundo a Secretaria Nacional de Habitação, através de sua publicação 

s estados da Região Sul apresentam tendência de 



 

 

diminuição relativa 

e, por conseguinte, têm um fluxo negativo de formação de domicílios nessa 

categoria.  

 
2.6.1.1. Déficit ônus excessivo por aluguel

 

O ônus excessivo por aluguel 

valor do aluguel e da renda, resultando em déficit habitacional quando constatar

que a família compromete mais do que 30% de sua renda com o aluguel. 

Considerando que a Fundação João Pinheiro não traz os dados deste componente e 

o GT, juntamente com a consultoria, consideraram que este é um dos principais 

problemas habitacionais na cidade de Itapema, foi realizada uma pesquisa conforme 

metodologia abaixo, para se obter dados atuais sobre esta situação.

 

 Metodologia da pesquisa

Em abril de 2011 foi r

dimensionar o número de famílias que pagam aluguel no M

Foram realizadas 316 entrevistas de fluxo

entre homens e mulheres 

de Itapema. Trata-se de uma pesquisa quantitativa com questionário estruturado

(ver anexo 2) e perguntas objetivas. 

intervalo de confiança de 95%. 

37,3% da população reside em imóveis alugados.

Figura 17: Distribuição 
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relativa dos estoques de domicílios caracterizados como 

e, por conseguinte, têm um fluxo negativo de formação de domicílios nessa 

Déficit ônus excessivo por aluguel 

O ônus excessivo por aluguel é obtido pelo cruzamento das informações

valor do aluguel e da renda, resultando em déficit habitacional quando constatar

que a família compromete mais do que 30% de sua renda com o aluguel. 

Considerando que a Fundação João Pinheiro não traz os dados deste componente e 

a consultoria, consideraram que este é um dos principais 

problemas habitacionais na cidade de Itapema, foi realizada uma pesquisa conforme 

metodologia abaixo, para se obter dados atuais sobre esta situação.

da pesquisa 

Em abril de 2011 foi realizada uma Pesquisa pelo IBAM com o objetivo de 

dimensionar o número de famílias que pagam aluguel no Município de 

Foram realizadas 316 entrevistas de fluxo, com distribuição aleatória da amostra 

homens e mulheres com idade superior a 16 anos e residentes do município 

se de uma pesquisa quantitativa com questionário estruturado

e perguntas objetivas. A pesquisa teve a margem de erro de 6% e um 

intervalo de confiança de 95%. Conforme o gráfico abaixo no município de Itapema 

37,3% da população reside em imóveis alugados. 

 
 dos Domicílios de Acordo com a Situação da Ocupação

Fonte: IBAM para PLHIS, 2011 
 

57,9 %

37,3 %

4,7 %

dos estoques de domicílios caracterizados como déficit 

e, por conseguinte, têm um fluxo negativo de formação de domicílios nessa 

tido pelo cruzamento das informações do 

valor do aluguel e da renda, resultando em déficit habitacional quando constatar-se 

que a família compromete mais do que 30% de sua renda com o aluguel. 

Considerando que a Fundação João Pinheiro não traz os dados deste componente e 

a consultoria, consideraram que este é um dos principais 

problemas habitacionais na cidade de Itapema, foi realizada uma pesquisa conforme 

metodologia abaixo, para se obter dados atuais sobre esta situação. 

ealizada uma Pesquisa pelo IBAM com o objetivo de 

unicípio de Itapema. 

, com distribuição aleatória da amostra 

residentes do município 

se de uma pesquisa quantitativa com questionário estruturado 

pesquisa teve a margem de erro de 6% e um 

município de Itapema 

ordo com a Situação da Ocupação 

 

Própria 
Alugada
Cedida



 

 

As tabelas abaixo
escolaridade e renda familiar.

TABELA 21-  Distribuição D

Resultado Total 
Centro Alto São Bento

BASE 316 53 22
Própria  57,9% 49% 77%
Alugada 37,3% 45% 23%
Cedida 4,7% 6% 0%
Fonte: IBAM-SC. Pesquisa PLHIS Itapema 

TABELA 22- Distribuição dos D

Resultado Total 

Sexo: 

Masculino

BASE 316 146 
Própria  57,9% 59% 
Alugada 37,3% 35% 
Cedida 4,7% 6% 
Fonte: IBAM-SC. Pesquisa PLHIS Itapema 

TABELA 23- Distribuição dos Domicílios por Situação de Ocupação por Faixa de 

Resultado Total 
até R$ 1.100 

BASE 316 51 
Própria  57,9% 61% 
Alugada 37,3% 33% 
Cedida 4,7% 6% 
Fonte: IBAM-SC. Pesquisa PLHIS Itapema 

 
Analisando os dados de renda e localização, observa

Praiamar, todos os entrevistados declararam

Morretes, Ilhota e Casa Branca, bairros com assentamentos precários e de valor 

imobiliário mais baixo, o índice de aluguel é inferior aos do Centro e Meia Praia, 

considerados bairros mais valorizados. Também a renda é um indicativo de que há 

uma tendência de os imóveis alugados serem habitados por famílias de renda 

10 salários mínimos (R$545,

 
2.6.2. Déficit Qualitativo

 
Além da questão quantitativa que demanda domicílios novos e reposição, 

foram investigadas também as condições dos domicílios em relação ao seu entorno 
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tabelas abaixo apresentam os dados distribuídos por bairro, sexo, 
escolaridade e renda familiar. 

 
Distribuição Dos domicílios por Situação de Ocupação e B

Bairro: 
Alto São Bento Meia Praia Morretes Ilhota Tabuleiro Praiamar 

22 106 45 6 14 
77% 48% 60% 67% 64% 100%
23% 46% 33% 33% 36% 0%
0% 6% 7% 0% 0% 0%

SC. Pesquisa PLHIS Itapema – SC 

 

Distribuição dos Domicílios por Situação de Ocupação, 
Escolaridade 

Sexo:  Escolaridade 

Masculino Feminino Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio Superior 

170 80 151 82 
57% 59% 52% 67% 
39% 36% 44% 27% 
4% 5% 4% 6% 

SC. Pesquisa PLHIS Itapema – SC 
 

Distribuição dos Domicílios por Situação de Ocupação por Faixa de 
Renda 

Renda Familiar:  
 de R$ 1.101 a 2.750 de R$ 2.751 a 5.500 + de R$ 5.500 

136 61 
46% 56% 
50% 43% 
4% 2% 

Itapema – SC 

Analisando os dados de renda e localização, observa-se que no Jardim 

Praiamar, todos os entrevistados declararam-se proprietários dos imóveis e no 

Morretes, Ilhota e Casa Branca, bairros com assentamentos precários e de valor 

baixo, o índice de aluguel é inferior aos do Centro e Meia Praia, 

considerados bairros mais valorizados. Também a renda é um indicativo de que há 

uma tendência de os imóveis alugados serem habitados por famílias de renda 

(R$545,00). 

ualitativo 

Além da questão quantitativa que demanda domicílios novos e reposição, 

foram investigadas também as condições dos domicílios em relação ao seu entorno 

apresentam os dados distribuídos por bairro, sexo, 

Situação de Ocupação e Bairro 

Praiamar Várzea Outros 
4 43 23 

100% 74% 57% 
0% 23% 35% 
0% 2% 9% 

cupação, Gênero e 

 

Superior  
Não lê/ 

não 
escreve 

NS/NR 

2 1 
 100% 100% 
 0% 0% 

0% 0% 

Distribuição dos Domicílios por Situação de Ocupação por Faixa de 

+ de R$ 5.500  NS/NR 
22 46 

73% 87% 
23% 4% 
5% 9% 

se que no Jardim 

se proprietários dos imóveis e no 

Morretes, Ilhota e Casa Branca, bairros com assentamentos precários e de valor 

baixo, o índice de aluguel é inferior aos do Centro e Meia Praia, 

considerados bairros mais valorizados. Também a renda é um indicativo de que há 

uma tendência de os imóveis alugados serem habitados por famílias de renda de 3 a 

Além da questão quantitativa que demanda domicílios novos e reposição, 

foram investigadas também as condições dos domicílios em relação ao seu entorno 



 

 

e qualidade da edificação, problemas que podem ser solucionados com 

ações complementares, tais como pequenas reformas, ampliações, melhoria das 

condições da infra estrutura.

João Pinheiro, dentro das possibilidades oferecidas pelos quesitos censitários

ano de 2000, foram: 

1. Domicílios com adensamento excessivo, 

2. Domicílios em Inadequação Fundiária, 

3. Domicílios sem Banheiro de uso exclusivo e 

4. Domicílios Carentes de Infra

elétrica e coleta de lixo). 

 
TABELA 24– Inadequação dos Domi

Microrregião/        
Município 

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO

absoluto 
urbanos

Itapema 234 
Fonte:     Fundação João Pinheiro (FJP) 

(1) O adensamento excessivo refere
a 3 moradores por cômodo servindo como dormitório, parâmetro utilizado pela Fundação João 
Pinheiro e Ministério das Cidades.

(2) Inadequação fundiária urbana, onde o morador afirma ter a propriedade da moradia, mas não 
possui a propriedade (escritura) do terreno.

(3) Casas e apartamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infra
iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou 
fossa séptica e coleta de lixo.

(4) Ressalta-se que este número está baseado em informações do ano de 2000, e que dados atuais 
estão referenciados na tabela 32. 
 

No que se refere aos dados sobre Inadequação Fundiária, há que se fazer 

uma observação discordante do quadro acima. Segundo dados

informações do cadastro da 

aproximado de domicílios com inadequação fundiária é de 1.400 unidades.

 
2.6.2.1. Caracterização dos Assentamentos Precários de Itapema

 

Historicamente, os conceitos de assentamentos precários possuem variações 

que foram ampliadas e consolidadas com a criação do Ministério das Cidades em 

2003 e da inclusão na Política Nacional de Habitação da 

urbana dos assentamentos precários co
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e qualidade da edificação, problemas que podem ser solucionados com 

ações complementares, tais como pequenas reformas, ampliações, melhoria das 

condições da infra estrutura. As principais categorias examinadas

, dentro das possibilidades oferecidas pelos quesitos censitários

Domicílios com adensamento excessivo,  

Domicílios em Inadequação Fundiária,  

Domicílios sem Banheiro de uso exclusivo e  

Domicílios Carentes de Infra-estrutura Básica (água, esgoto, iluminação 

elétrica e coleta de lixo).  

Inadequação dos Domicílios Urbanos (2000)

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO (1) 

INADEQUAÇÃO 
FUNDIÁRIA (2) 

DOMICÍLIO SEM 
BANHEIRO 

% dos 
domic. 

urbanos 
absoluto 

% dos 
domic. 

urbanos 
absoluto 

% dos 
domic. 

urbanos

3,23 301(4) 4,16 16 0,22
Fonte:     Fundação João Pinheiro (FJP) - Déficit Habitacional no Brasil 
O adensamento excessivo refere-se aos domicílios superlotados, com uma densidade superior 

por cômodo servindo como dormitório, parâmetro utilizado pela Fundação João 
Pinheiro e Ministério das Cidades. 
Inadequação fundiária urbana, onde o morador afirma ter a propriedade da moradia, mas não 
possui a propriedade (escritura) do terreno. 

artamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infra
iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou 
fossa séptica e coleta de lixo. 

se que este número está baseado em informações do ano de 2000, e que dados atuais 
estão referenciados na tabela 32.  

No que se refere aos dados sobre Inadequação Fundiária, há que se fazer 

uma observação discordante do quadro acima. Segundo dados obtidos através de 

informações do cadastro da prefeitura e da secretaria de Gestão Urbana

de domicílios com inadequação fundiária é de 1.400 unidades.

Caracterização dos Assentamentos Precários de Itapema

, os conceitos de assentamentos precários possuem variações 

que foram ampliadas e consolidadas com a criação do Ministério das Cidades em 

2003 e da inclusão na Política Nacional de Habitação da urbanização e integração 

urbana dos assentamentos precários como um dos componentes e eixo prioritário.

e qualidade da edificação, problemas que podem ser solucionados com 

ações complementares, tais como pequenas reformas, ampliações, melhoria das 

As principais categorias examinadas pela Fundação 

, dentro das possibilidades oferecidas pelos quesitos censitários do 

estrutura Básica (água, esgoto, iluminação 

cílios Urbanos (2000) 

DOMICÍLIO SEM 
 

CARÊNCIA DE 
INFRA-

ESTRUTURA(3) 
% dos 
domic. 

urbanos 
absoluto 

% dos 
domic. 

urbanos 

0,22 961 13,28 

se aos domicílios superlotados, com uma densidade superior 
por cômodo servindo como dormitório, parâmetro utilizado pela Fundação João 

Inadequação fundiária urbana, onde o morador afirma ter a propriedade da moradia, mas não 

artamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infra-estrutura: 
iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou 

se que este número está baseado em informações do ano de 2000, e que dados atuais 

No que se refere aos dados sobre Inadequação Fundiária, há que se fazer 

obtidos através de 

e da secretaria de Gestão Urbana, o número 

de domicílios com inadequação fundiária é de 1.400 unidades. 

Caracterização dos Assentamentos Precários de Itapema-SC  

, os conceitos de assentamentos precários possuem variações 

que foram ampliadas e consolidadas com a criação do Ministério das Cidades em 

urbanização e integração 

componentes e eixo prioritário. 



 

 

“Assim, os chamados assentamentos precários englobam diversas tipologias 

habitacionais, tendo como características comuns a precariedade das condições de 

moradia e a sua origem histórica. Definidos como uma categoria abrangente das 

inúmeras situações de in

quanto ao parcelamento do solo e em relação à edificação, com o descumprimento da 

legislação de uso e ocupação do solo, seja ambiental 

e de proteção ambiental

2009)   

 

Foram definidos 4 tipos para que se pudesse enquadrar os locais com as 

características citadas acima:

1. Cortiços; 

2. Favelas, vilas, invasão ou comunidade;

3. Loteamentos irregulares

4.  Conjuntos habitacionais degradados.

Na cidade de Itapema foram identificados 6 locais que podem ser classificados 

como assentamentos precários, que são áreas específicas dentro dos Bairros, as 

quais serão descritas abaixo.

Para identificar a situação das famí

através da empresa de assessoria IBAM. Esta pesquisa, ocorrida d

fevereiro de 2010, foi feita por estagiários e pela equipe técnica do IBAM, com o 

acompanhamento do coordenador do Grupo Técnico

de Itapema. 

As áreas foram identificadas e delimitadas pelo GT, definindo

onde se observa situações de precariedade e irregularidade fundiária. Desta forma, 

os entrevistadores percorreram as unidades habitacionais,

buscando obter respostas válidas para o questionário com perguntas 

anexo 3). 

Figura 18- Mapa com a Localização dos Assentamentos Pesquisados
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“Assim, os chamados assentamentos precários englobam diversas tipologias 

habitacionais, tendo como características comuns a precariedade das condições de 

moradia e a sua origem histórica. Definidos como uma categoria abrangente das 

inúmeras situações de inadequação habitacional e de irregularidade, seja urbanística 

quanto ao parcelamento do solo e em relação à edificação, com o descumprimento da 

legislação de uso e ocupação do solo, seja ambiental – com a ocupação de áreas de risco 

e de proteção ambiental, seja fundiária – quanto à propriedade da terra.” (EAD 

Foram definidos 4 tipos para que se pudesse enquadrar os locais com as 

características citadas acima: 

Favelas, vilas, invasão ou comunidade; 

Loteamentos irregulares e; 

untos habitacionais degradados. 

Na cidade de Itapema foram identificados 6 locais que podem ser classificados 

como assentamentos precários, que são áreas específicas dentro dos Bairros, as 

quais serão descritas abaixo. 

Para identificar a situação das famílias neste locais, foi realizada uma pesquisa 

através da empresa de assessoria IBAM. Esta pesquisa, ocorrida d

fevereiro de 2010, foi feita por estagiários e pela equipe técnica do IBAM, com o 

do coordenador do Grupo Técnico – GT da Prefeitura Municipal 

As áreas foram identificadas e delimitadas pelo GT, definindo

onde se observa situações de precariedade e irregularidade fundiária. Desta forma, 

os entrevistadores percorreram as unidades habitacionais, dentro desta delimitação, 

buscando obter respostas válidas para o questionário com perguntas 

Mapa com a Localização dos Assentamentos Pesquisados
ZEIS 

“Assim, os chamados assentamentos precários englobam diversas tipologias 

habitacionais, tendo como características comuns a precariedade das condições de 

moradia e a sua origem histórica. Definidos como uma categoria abrangente das 

adequação habitacional e de irregularidade, seja urbanística – 

quanto ao parcelamento do solo e em relação à edificação, com o descumprimento da 

com a ocupação de áreas de risco 

quanto à propriedade da terra.” (EAD – PLHIS, 

Foram definidos 4 tipos para que se pudesse enquadrar os locais com as 

Na cidade de Itapema foram identificados 6 locais que podem ser classificados 

como assentamentos precários, que são áreas específicas dentro dos Bairros, as 

lias neste locais, foi realizada uma pesquisa 

através da empresa de assessoria IBAM. Esta pesquisa, ocorrida durante o mês de 

fevereiro de 2010, foi feita por estagiários e pela equipe técnica do IBAM, com o 

GT da Prefeitura Municipal 

As áreas foram identificadas e delimitadas pelo GT, definindo-se poligonais 

onde se observa situações de precariedade e irregularidade fundiária. Desta forma, 

dentro desta delimitação, 

buscando obter respostas válidas para o questionário com perguntas objetivas (ver 

Mapa com a Localização dos Assentamentos Pesquisados- 



 

 

 

TABELA 25 - Distribuição da Pesquisa PLHIS entre os Assentamentos de
Itapema-SC 

ASSENTAMENTOS  
PESQUISADOS 

Tabuleiro 
Casa Branca 
Ilhota 
Alto São Bento 
Praia Mar 
Morretes 
TOTAL 

Fonte:

 

Desta forma, para caracterizar os assentamentos precários, foram utilizadas 

duas fontes, a pesquisa e a aplicação da metodologia proposta pelo Planhab. Para 

os locais com menos de 10 unidades habitacionais com entrevista realizada, serão 

apresentados dados em números reais e nas demais, em percentuais.

As seis regiões que compõem o universo pesquisado (assentamentos

precários) possuem domicílios conforme tabela 

visitas domiciliares, de um total de 1046 unidades habitacionais, 

397 entrevistas realizadas, divididas entre 

Tabuleiro (6 visitas e 6 entrevistas); 

3) Ilhota (75 visitas e 45 entrevistas); 

entrevistas); 5) Jardim Praia Mar

visitas e 180 entrevistas). 

entrevistas (208) refletem os casos em que não havia moradores habilitados a 

responder ou houve recusa. 
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Fonte: IBAM para PLHIS, 2010 

Distribuição da Pesquisa PLHIS entre os Assentamentos de

Total de 
unidades 

domiciliares 
da 

comunidade 

Unidades 
Domiciliares 

Visitadas 

Entrevistas com 
Responsáveis 

pelas Unidades 
Domiciliares

68 6 6 
13 13 12 
172 75 45 
22 22 18 
285 234 130 
486 275 186 
1046 625 397 

Fonte: IBAM-SC. Pesquisa PLHIS Itapema – SC (2010).

Desta forma, para caracterizar os assentamentos precários, foram utilizadas 

duas fontes, a pesquisa e a aplicação da metodologia proposta pelo Planhab. Para 

os locais com menos de 10 unidades habitacionais com entrevista realizada, serão 

em números reais e nas demais, em percentuais.

As seis regiões que compõem o universo pesquisado (assentamentos

domicílios conforme tabela 25. No total, foram real

visitas domiciliares, de um total de 1046 unidades habitacionais, que resultaram em 

397 entrevistas realizadas, divididas entre os seguintes asse

(6 visitas e 6 entrevistas); 2) Casa Branca (13 visitas e 11 entrevistas);  

(75 visitas e 45 entrevistas); 4) Alto São Bento (22 visitas e 19 

Jardim Praia Mar (234 visitas e 136 entrevistas); e 

 Os domicílios visitados em que não foram realizadas as 

(208) refletem os casos em que não havia moradores habilitados a 

responder ou houve recusa. Os objetivos da pesquisa PLHIS Itapema

Distribuição da Pesquisa PLHIS entre os Assentamentos de 

Entrevistas com 
Responsáveis 

pelas Unidades 
Domiciliares(1)  

Taxa de 
sucesso 

em relação 
as visitas 

(%) 
100% 
92% 
60% 
82% 
56% 
68% 
64% 

SC (2010). 

Desta forma, para caracterizar os assentamentos precários, foram utilizadas 

duas fontes, a pesquisa e a aplicação da metodologia proposta pelo Planhab. Para 

os locais com menos de 10 unidades habitacionais com entrevista realizada, serão 

em números reais e nas demais, em percentuais. 

As seis regiões que compõem o universo pesquisado (assentamentos 

No total, foram realizadas 625 

que resultaram em 

assentamentos: 1) 

(13 visitas e 11 entrevistas);  

(22 visitas e 19 

(234 visitas e 136 entrevistas); e 6) Morretes (275 

Os domicílios visitados em que não foram realizadas as 

(208) refletem os casos em que não havia moradores habilitados a 

Os objetivos da pesquisa PLHIS Itapema-SC eram: a) 



 

 

Identificar o perfil dos moradores que habitam assentamentos em situação 

precária ou em situação irregular; 

Contar e caracterizar os domicílios rústicos, com adensamento excessivo e 

coabitações familiares nos assentamentos indicados pela Prefeitura de Itapema 

como precários ou com problemas fundiários

acordo com a metodologia do PLANHAB

problemática diagnosticada. 

projeção de déficit apresentado pela Fundação João Pinheiro e para a melhor 

caracterização da população residente nestes assentamentos.

 

2.6.2.1.1. Assentamento no Bairro Tabuleiro dos Oliveiras
 
Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Tabuleiro 

possui características peculiares, por ter sua origem ligada a um c

negros, ficando conhecidos como uma comunidade de Quilombolas. De acordo com 

a classificação do Plahnab, pode

precário do tipo 2 - invasões ou comunidade.

aglomerado, com locais sem acesso para veículos de médio porte, com unidades 

residenciais justapostas, sendo que a tipologia das edificações varia bastante dentro 

desta área. É composto por 68 unidades habitacionais, dispostas em duas ruas sem 

saída e algumas vielas, onde está a ocupação mais antiga da área.

 

Figura 19 – Vielas de Acesso as Casas Mais Antigas.
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Identificar o perfil dos moradores que habitam assentamentos em situação 

precária ou em situação irregular; b) Caracterizar as condições das habitações; 

Contar e caracterizar os domicílios rústicos, com adensamento excessivo e 

coabitações familiares nos assentamentos indicados pela Prefeitura de Itapema 

ou com problemas fundiários; d) Classificar os assentamentos

acordo com a metodologia do PLANHAB e indicar possíveis ações resultantes da 

problemática diagnosticada. Estes dados são significativos para validação da 

projeção de déficit apresentado pela Fundação João Pinheiro e para a melhor 

erização da população residente nestes assentamentos.  

Assentamento no Bairro Tabuleiro dos Oliveiras

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Tabuleiro 

possui características peculiares, por ter sua origem ligada a um c

negros, ficando conhecidos como uma comunidade de Quilombolas. De acordo com 

a classificação do Plahnab, pode-se afirmar que se trata de um assentamento 

invasões ou comunidade. Este tipo possui características de 

o, com locais sem acesso para veículos de médio porte, com unidades 

residenciais justapostas, sendo que a tipologia das edificações varia bastante dentro 

É composto por 68 unidades habitacionais, dispostas em duas ruas sem 

s, onde está a ocupação mais antiga da área. 

Vielas de Acesso as Casas Mais Antigas.

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Identificar o perfil dos moradores que habitam assentamentos em situação 

Caracterizar as condições das habitações; c) 

Contar e caracterizar os domicílios rústicos, com adensamento excessivo e 

coabitações familiares nos assentamentos indicados pela Prefeitura de Itapema 

os assentamentos de 

e indicar possíveis ações resultantes da 

Estes dados são significativos para validação da 

projeção de déficit apresentado pela Fundação João Pinheiro e para a melhor 

Assentamento no Bairro Tabuleiro dos Oliveiras 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Tabuleiro 

possui características peculiares, por ter sua origem ligada a um comunidade de 

negros, ficando conhecidos como uma comunidade de Quilombolas. De acordo com 

se afirmar que se trata de um assentamento 

Este tipo possui características de 

o, com locais sem acesso para veículos de médio porte, com unidades 

residenciais justapostas, sendo que a tipologia das edificações varia bastante dentro 

É composto por 68 unidades habitacionais, dispostas em duas ruas sem 

 

Vielas de Acesso as Casas Mais Antigas. 

 
 



 

 

Figura 20 – Imagem Aé
 

O assentamento está

regularização, próximo a região central da cidade e com boa infraestrutura urbana 

no seu entorno, tendo como principais problemas a precariedade das 

irregularidade fundiária, o adensamento excessivo

condições de habitabilidade e salubridade do assentamento. Não há i

ações do poder público nesta área visando a regularização. 

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

complementação da infra estrutura, regularização do traçado urbano, regularização 

fundiária e poucas remoções ou remanejamentos ( menos que 5%).

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas 
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magem Aérea do Polígono da Área do Assentamento

 

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

 

O assentamento está consolidado, localizado em terreno plano

a região central da cidade e com boa infraestrutura urbana 

no seu entorno, tendo como principais problemas a precariedade das 

o adensamento excessivo, a coabitação, comprometendo as 

e e salubridade do assentamento. Não há i

ico nesta área visando a regularização.  

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o da infra estrutura, regularização do traçado urbano, regularização 

fundiária e poucas remoções ou remanejamentos ( menos que 5%).

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

 

Assentamento 

 

localizado em terreno plano, passível de 

a região central da cidade e com boa infraestrutura urbana 

no seu entorno, tendo como principais problemas a precariedade das edificações, 

, comprometendo as 

e e salubridade do assentamento. Não há informações de 

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o da infra estrutura, regularização do traçado urbano, regularização 

fundiária e poucas remoções ou remanejamentos ( menos que 5%). 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

condições de moradia. 



 

 

 
Figura 21- Casas Precárias, Material de Baixa Qualidade e Falta de 

Destinação de Esgoto Adequada.

Figura 22- Tubulação de Esgoto Destinada a Córrego, S

Situação dos imóveis

Neste assentamento foram visitadas 6 unidades domiciliares sendo que 100% 

destas foram caracterizadas como particulares e permanentes. Todas as unidades 

domiciliares são próprias e quitadas, porém não possuem a escritura do terreno nem

da casa. Todas as famílias têm apenas essa unidade domiciliar como imóvel. Em 2 

das unidades domiciliares residem mais de uma família. 
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Casas Precárias, Material de Baixa Qualidade e Falta de 
dequada. 

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

 

Tubulação de Esgoto Destinada a Córrego, Sem tratamento.

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

Situação dos imóveis 

Neste assentamento foram visitadas 6 unidades domiciliares sendo que 100% 

destas foram caracterizadas como particulares e permanentes. Todas as unidades 

domiciliares são próprias e quitadas, porém não possuem a escritura do terreno nem

da casa. Todas as famílias têm apenas essa unidade domiciliar como imóvel. Em 2 

das unidades domiciliares residem mais de uma família.  

Casas Precárias, Material de Baixa Qualidade e Falta de 

 

em tratamento. 

 

Neste assentamento foram visitadas 6 unidades domiciliares sendo que 100% 

destas foram caracterizadas como particulares e permanentes. Todas as unidades 

domiciliares são próprias e quitadas, porém não possuem a escritura do terreno nem 

da casa. Todas as famílias têm apenas essa unidade domiciliar como imóvel. Em 2 



 

 

Figura 23- 
Adensamento Excessivo, Principais C

 
Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos
 
 Quanto às características de construção das casas, metade das unidades 

domiciliares é feita em alvenaria e a outra metade em madei

domiciliares pesquisadas 3 possuem entre 2 e 4 cômodos e 3 de 5 a 10 cômodos. 

Uma das unidades domiciliares não possui unidade sanitária exclusiva, 4 possuem 

apenas uma,  1 possui duas e 1 não possui. Uma das unidades domiciliares têm 

cobertura de fibrocimento, 1 em laje e 4 feito de outro tipo de material, 

demonstrando a fragilidade neste quesito. Porém os terrenos nos quais estão 

edificadas as unidades domiciliares apresentam boas condições, sendo todos estes 

caracterizados como planos.

 

Acesso a serviços básicos

Do total de 6 unidades pesquisadas, 5 possuem abastecimento de água via 

rede pública e apenas 1 possui caixa de água (reservatório). 5 têm o tratamento do 

esgoto feito por fossa séptica e filtro. 

elétrica fornecida pela rede pública e 1 por gato/rabicho. Todas as unidades 

domiciliares têm o lixo doméstico destinado à coleta da prefeitura.

Acesso à recursos públicos
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 Casas Precárias, Material de Baixa Qualidade e 
Adensamento Excessivo, Principais Características do Assentamento 

Tabuleiro 

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

Quanto às características de construção das casas, metade das unidades 

domiciliares é feita em alvenaria e a outra metade em madeira. Das 6 unidades 

domiciliares pesquisadas 3 possuem entre 2 e 4 cômodos e 3 de 5 a 10 cômodos. 

Uma das unidades domiciliares não possui unidade sanitária exclusiva, 4 possuem 

apenas uma,  1 possui duas e 1 não possui. Uma das unidades domiciliares têm 

bertura de fibrocimento, 1 em laje e 4 feito de outro tipo de material, 

demonstrando a fragilidade neste quesito. Porém os terrenos nos quais estão 

edificadas as unidades domiciliares apresentam boas condições, sendo todos estes 

caracterizados como planos. 

Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo) 

Do total de 6 unidades pesquisadas, 5 possuem abastecimento de água via 

rede pública e apenas 1 possui caixa de água (reservatório). 5 têm o tratamento do 

esgoto feito por fossa séptica e filtro. 5 das unidades domiciliares têm energia 

elétrica fornecida pela rede pública e 1 por gato/rabicho. Todas as unidades 

domiciliares têm o lixo doméstico destinado à coleta da prefeitura. 

Acesso à recursos públicos 

ualidade e 
ssentamento 

 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos 

Quanto às características de construção das casas, metade das unidades 

ra. Das 6 unidades 

domiciliares pesquisadas 3 possuem entre 2 e 4 cômodos e 3 de 5 a 10 cômodos. 

Uma das unidades domiciliares não possui unidade sanitária exclusiva, 4 possuem 

apenas uma,  1 possui duas e 1 não possui. Uma das unidades domiciliares têm 

bertura de fibrocimento, 1 em laje e 4 feito de outro tipo de material, 

demonstrando a fragilidade neste quesito. Porém os terrenos nos quais estão 

edificadas as unidades domiciliares apresentam boas condições, sendo todos estes 

Do total de 6 unidades pesquisadas, 5 possuem abastecimento de água via 

rede pública e apenas 1 possui caixa de água (reservatório). 5 têm o tratamento do 

5 das unidades domiciliares têm energia 

elétrica fornecida pela rede pública e 1 por gato/rabicho. Todas as unidades 



 

 

Nenhuma das unidades domiciliares 

públicos como o Bolsa Família (BF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), Benefício de Prestação Continuada (BPC).

 

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Todas as famílias residentes neste assentamento

Itapema há mais de 20 anos. 

se mostram dispostos a residir em outro bairro e 4 não se mostram dispostos em 

residir em domicílios verticalizados 

um programa de habitação no município.

 

Perfil dos responsáveis pelas unid

Dos responsáveis 5 são mulheres e 1 é homem. 

Dois têm a faixa etária de 25 a 34 anos, 1  de 35 a 44 anos, 2  de 45 a 59 

mais de 60 anos.  

Os responsáveis pelo assentamento têm um nível de escolaridade baixo, 

sendo que dois são analfabetos e quatro possuem apenas o 1º grau incompleto. 

Nenhum dos responsáveis está estudando no momento. 

Do total, três trabalham em um emp

autônomo e dois são aposentados.

quatro têm uma renda entre R$501,00 e R$700,00, uma de R$701,00 a R$1.000,00 

e uma não respondeu ou não soube responder.

 

Renda Familiar 

Três das unidades domiciliares pesquisadas possuem uma renda familiar de 

até R$600,00, uma de R$ 901,00 a R$1.200,00, uma tem renda familiar superior a 

R$3.001,00 e uma não respondeu ou não soube responder.

 

2.6.2.1.2. Assentamento no Bairro Casa Branca

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Casa Branca 

é uma invasão de área pública, próxima a uma encosta, na Rua 800D, que sofreu 

com deslizamentos em 2008

De acordo com a classificaç

assentamento precário do tipo 2 

 

64 

Nenhuma das unidades domiciliares possui beneficiários de recursos 

públicos como o Bolsa Família (BF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Tempo de Moradia, Disposição de mudança de Bairro e 
 

famílias residentes neste assentamento moram no município de 

ema há mais de 20 anos. Das unidades domiciliares deste assentamento 5 não 

se mostram dispostos a residir em outro bairro e 4 não se mostram dispostos em 

residir em domicílios verticalizados (apartamentos) no caso da implementação de 

um programa de habitação no município. 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares 

Dos responsáveis 5 são mulheres e 1 é homem.  

Dois têm a faixa etária de 25 a 34 anos, 1  de 35 a 44 anos, 2  de 45 a 59 

Os responsáveis pelo assentamento têm um nível de escolaridade baixo, 

sendo que dois são analfabetos e quatro possuem apenas o 1º grau incompleto. 

Nenhum dos responsáveis está estudando no momento.  

Do total, três trabalham em um emprego formal, com carteira assinada, um é 

autônomo e dois são aposentados. Dos responsáveis pelas unidades domiciliares

têm uma renda entre R$501,00 e R$700,00, uma de R$701,00 a R$1.000,00 

e uma não respondeu ou não soube responder. 

Três das unidades domiciliares pesquisadas possuem uma renda familiar de 

até R$600,00, uma de R$ 901,00 a R$1.200,00, uma tem renda familiar superior a 

R$3.001,00 e uma não respondeu ou não soube responder. 

Assentamento no Bairro Casa Branca  

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Casa Branca 

é uma invasão de área pública, próxima a uma encosta, na Rua 800D, que sofreu 

com deslizamentos em 2008 e possui moradores vivendo em situação de risco.

De acordo com a classificação do Plahnab, pode-se afirmar que se trata de um 

assentamento precário do tipo 2 - invasões ou comunidade. 

beneficiários de recursos 

públicos como o Bolsa Família (BF), Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

de mudança de Bairro e em morar em 

moram no município de 

deste assentamento 5 não 

se mostram dispostos a residir em outro bairro e 4 não se mostram dispostos em 

(apartamentos) no caso da implementação de 

Dois têm a faixa etária de 25 a 34 anos, 1  de 35 a 44 anos, 2  de 45 a 59  e 1 

Os responsáveis pelo assentamento têm um nível de escolaridade baixo, 

sendo que dois são analfabetos e quatro possuem apenas o 1º grau incompleto. 

rego formal, com carteira assinada, um é 

os responsáveis pelas unidades domiciliares, 

têm uma renda entre R$501,00 e R$700,00, uma de R$701,00 a R$1.000,00 

Três das unidades domiciliares pesquisadas possuem uma renda familiar de 

até R$600,00, uma de R$ 901,00 a R$1.200,00, uma tem renda familiar superior a 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento Casa Branca 

é uma invasão de área pública, próxima a uma encosta, na Rua 800D, que sofreu 

e possui moradores vivendo em situação de risco. 

se afirmar que se trata de um 



 

 

Este tipo possui características de aglomerado, com locais sem 

acesso para veículos de médio porte, com unidades residenciais justapostas, sendo 

que a tipologia das edificações varia bastante dentro desta área.

É composto por 13 unidades habitacionais, dispostas em duas r

e algumas vielas. 

Figura 24– Casas que 
2008. 

Figura 25 – Imagem Aé

 

O assentamento não é consolidável, pois está em área de risco, não sendo 

passível de regularização. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que 
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Este tipo possui características de aglomerado, com locais sem 

acesso para veículos de médio porte, com unidades residenciais justapostas, sendo 

a tipologia das edificações varia bastante dentro desta área. 

unidades habitacionais, dispostas em duas r

Casas que permanecem soterradas após os d

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

 

magem Aérea do polígono da área do assentamento

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

não é consolidável, pois está em área de risco, não sendo 

passível de regularização. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que 

Este tipo possui características de aglomerado, com locais sem 

acesso para veículos de médio porte, com unidades residenciais justapostas, sendo 

unidades habitacionais, dispostas em duas ruas sem saída 

deslizamentos de 

 

rea do polígono da área do assentamento 

 

não é consolidável, pois está em área de risco, não sendo 

passível de regularização. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que 



 

 

a região onde estão inseridas está consolidada, mas possui características 

de bairro residencial, com poucos serviços e comércios no entorno. Tem 

principal problema a precariedade das edificações, irregularidade fundiária, o 

adensamento excessivo, a c

habitabilidade e salubridade do assentamento. Não há informações de ações do 

poder público nesta área visando a regularização. Após 2008 algumas famílias 

foram removidas e estão sob o regime de apoio ao pagamento de

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização 

compreende o remanejamento e reassentamento de mais de 50% das famílias, re

urbanização e complementação da infra

de obras de contenção de encostas. 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

 

Situação dos imóveis 

Neste assentamento foram identificadas 13 unidades domiciliares, porém foi 

possível realizar apenas 11 entrevistas. Todas as unidades são caracterizadas como 

particulares e permanentes, 64% são próprios e quitados, 9% alugados e 27% 

cedidos. 73% não têm a escritura nem da casa e nem do terreno e 27% não 

responderam ou não souberam 

unidade domiciliar como imóvel.

uma família.  

 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

Do total, 18% das casas têm a construção em madeira, 73% em alvenaria e 

9% são mistas. 36% têm o telhado de fibrocimento ou telha, 9% em laje e 55% de 

outros materiais. 9% das unidades domiciliares possuem 3 cômodos, 36% 4 

cômodos, 55% de 5 a 10 cômodos. 

apenas uma unidade sanitária exclusiva. 

instaladas em terrenos planos.
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a região onde estão inseridas está consolidada, mas possui características 

de bairro residencial, com poucos serviços e comércios no entorno. Tem 

a precariedade das edificações, irregularidade fundiária, o 

adensamento excessivo, a coabitação, comprometendo as condições de 

habitabilidade e salubridade do assentamento. Não há informações de ações do 

a área visando a regularização. Após 2008 algumas famílias 

foram removidas e estão sob o regime de apoio ao pagamento de aluguel.

se afirmar que é necessária uma urbanização 

o remanejamento e reassentamento de mais de 50% das famílias, re

urbanização e complementação da infraestrutura, além da regularização fundiária e 

encostas.  

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

Neste assentamento foram identificadas 13 unidades domiciliares, porém foi 

ssível realizar apenas 11 entrevistas. Todas as unidades são caracterizadas como 

particulares e permanentes, 64% são próprios e quitados, 9% alugados e 27% 

cedidos. 73% não têm a escritura nem da casa e nem do terreno e 27% não 

responderam ou não souberam responder. Todas as famílias têm apenas essa 

unidade domiciliar como imóvel. Em 45% das unidades domiciliares residem mais de 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

casas têm a construção em madeira, 73% em alvenaria e 

9% são mistas. 36% têm o telhado de fibrocimento ou telha, 9% em laje e 55% de 

outros materiais. 9% das unidades domiciliares possuem 3 cômodos, 36% 4 

cômodos, 55% de 5 a 10 cômodos. Todas as unidades domiciliares possuem 

apenas uma unidade sanitária exclusiva. Todas as unidades domiciliares estão 

instaladas em terrenos planos. 

 

a região onde estão inseridas está consolidada, mas possui características 

de bairro residencial, com poucos serviços e comércios no entorno. Tem como 

a precariedade das edificações, irregularidade fundiária, o 

oabitação, comprometendo as condições de 

habitabilidade e salubridade do assentamento. Não há informações de ações do 

a área visando a regularização. Após 2008 algumas famílias 

aluguel. 

se afirmar que é necessária uma urbanização complexa, que 

o remanejamento e reassentamento de mais de 50% das famílias, re-

regularização fundiária e 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia. 

Neste assentamento foram identificadas 13 unidades domiciliares, porém foi 

ssível realizar apenas 11 entrevistas. Todas as unidades são caracterizadas como 

particulares e permanentes, 64% são próprios e quitados, 9% alugados e 27% 

cedidos. 73% não têm a escritura nem da casa e nem do terreno e 27% não 

responder. Todas as famílias têm apenas essa 

Em 45% das unidades domiciliares residem mais de 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos 

casas têm a construção em madeira, 73% em alvenaria e 

9% são mistas. 36% têm o telhado de fibrocimento ou telha, 9% em laje e 55% de 

outros materiais. 9% das unidades domiciliares possuem 3 cômodos, 36% 4 

omiciliares possuem 

Todas as unidades domiciliares estão 



 

 

Figura 26-   
Aglomeradas e Falta de I

 

Acesso a serviços básicos

Todas as unidades domiciliares deste assentamento têm o abastecimento de 

água pela rede pública e 45% possuem caixa d’água para armazenagem. Todas as 

unidades têm o tratamento de 

fornecimento de energia elétrica garantido pela rede pública. 100% das unidades 

pesquisadas informam que o lixo é todo coletado pelo serviço público.

  

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares 

Dos responsáveis pelo domicílio,

feminino. 9% têm a faixa etária dos 16 aos 24 anos, 36% de 25 a 34 anos, 27% de 

35 a 44 anos, 18% de 45 a 59 anos, e 9% têm 60 anos ou mais. 

Quanto a escolaridade, 9% dos entrevistados s

o 1º grau incompleto, 18% o 2º grau completo e 9% o 3º grau incompleto. Dos 

entrevistados, 9% estão estudando no momento e 91% não está estudando. 

Apenas 9% dos responsáveis trabalham em um emprego formal com carteira 

assinada, 64% são autônomos, 9% são aposentados e 18% estão desempregados. 
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   Ocupação Irregular em Área de Risco, Unidades 
Aglomeradas e Falta de Infra-estrutura Urbana.

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo) 

Todas as unidades domiciliares deste assentamento têm o abastecimento de 

água pela rede pública e 45% possuem caixa d’água para armazenagem. Todas as 

unidades têm o tratamento de esgoto feito por fossa e filtro, e todas têm o 

fornecimento de energia elétrica garantido pela rede pública. 100% das unidades 

pesquisadas informam que o lixo é todo coletado pelo serviço público.

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares  

pelo domicílio, 55% são do sexo masculino e 45% do sexo 

. 9% têm a faixa etária dos 16 aos 24 anos, 36% de 25 a 34 anos, 27% de 

35 a 44 anos, 18% de 45 a 59 anos, e 9% têm 60 anos ou mais.  

Quanto a escolaridade, 9% dos entrevistados são analfabetos, 64% possuem 

o 1º grau incompleto, 18% o 2º grau completo e 9% o 3º grau incompleto. Dos 

entrevistados, 9% estão estudando no momento e 91% não está estudando. 

Apenas 9% dos responsáveis trabalham em um emprego formal com carteira 

64% são autônomos, 9% são aposentados e 18% estão desempregados. 

Ocupação Irregular em Área de Risco, Unidades 
rbana. 

 

Todas as unidades domiciliares deste assentamento têm o abastecimento de 

água pela rede pública e 45% possuem caixa d’água para armazenagem. Todas as 

esgoto feito por fossa e filtro, e todas têm o 

fornecimento de energia elétrica garantido pela rede pública. 100% das unidades 

pesquisadas informam que o lixo é todo coletado pelo serviço público. 

55% são do sexo masculino e 45% do sexo 

. 9% têm a faixa etária dos 16 aos 24 anos, 36% de 25 a 34 anos, 27% de 

ão analfabetos, 64% possuem 

o 1º grau incompleto, 18% o 2º grau completo e 9% o 3º grau incompleto. Dos 

entrevistados, 9% estão estudando no momento e 91% não está estudando.  

Apenas 9% dos responsáveis trabalham em um emprego formal com carteira 

64% são autônomos, 9% são aposentados e 18% estão desempregados.  



 

 

Dos entrevistados, 37% têm renda mensal de R$ 701,00 a R$ 

1.000,00, 9% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 9% mais de R$ 1.501,00 e 45% não 

responderam ou não souberam responder. 

 

Acesso à recursos públicos

Das unidades domiciliares pesquisadas, 

recursos públicos, sendo todos de origem do 

 

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Dos entrevistados 18% moram em Itapema há 2 anos, 18% entre 6 e 10 anos, 

45% de 11 a 20 anos e 18% há mais de 20 anos.  27% das famílias se mostram 

dispostas a morar em domicílios verticalizados caso houvesse a implementação de 

um programa de habitação no 

à disposição em morar em outro bairro.

Renda Familiar  

Das unidades domiciliares 18% possuem a renda familiar entre R$601,00 e 

R$900,00, 9% de R$901,00 a R$1.200,00, 18% de 1.201,00 a R$2.000,00 9% mais 

de 3.001 e 45% não responderam ou não souberam responder. 

 

2.6.2.1.3. Assentamento Bairro Ilhota

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento 

Ilhota é um conjunto de unidades residenciais implantadas próximo as encostas do 

Morro do Encano e as margens do Rio Mata de Camboriú. 

De acordo com a classificação do Plahnab, pode

assentamento precário do tipo 

Sua ocupação possui um histórico complexo. Iniciou

um loteamento, que incluía áreas de lotes em áreas de APP de morros e margens 

de rios. Sua implantação não foi concluída pelo primeiro loteador, que repassou para 

um segundo loteador que, através de um acordo com o município, acompanhado 

pelo Ministério Público, para regularizar o loteamento junto a prefeitura municipal em 

troca de áreas públicas e comprometendo

loteamento. Porém, este histórico gerou diversas situações de irregularidade, como 

a invasão de áreas privadas
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Dos entrevistados, 37% têm renda mensal de R$ 701,00 a R$ 

1.000,00, 9% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 9% mais de R$ 1.501,00 e 45% não 

responderam ou não souberam responder.  

sos públicos 

unidades domiciliares pesquisadas, 27% têm beneficiários que acessam 

recursos públicos, sendo todos de origem do Programa Bolsa Família (

Tempo de Moradia, Disposição de mudança de Bairro e 
 

Dos entrevistados 18% moram em Itapema há 2 anos, 18% entre 6 e 10 anos, 

45% de 11 a 20 anos e 18% há mais de 20 anos.  27% das famílias se mostram 

dispostas a morar em domicílios verticalizados caso houvesse a implementação de 

um programa de habitação no município e 73% não. A proporção é a mesma quanto 

à disposição em morar em outro bairro. 

Das unidades domiciliares 18% possuem a renda familiar entre R$601,00 e 

R$900,00, 9% de R$901,00 a R$1.200,00, 18% de 1.201,00 a R$2.000,00 9% mais 

3.001 e 45% não responderam ou não souberam responder.  

Assentamento Bairro Ilhota 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento 

Ilhota é um conjunto de unidades residenciais implantadas próximo as encostas do 

do Encano e as margens do Rio Mata de Camboriú.  

De acordo com a classificação do Plahnab, pode-se afirmar que se trata de um 

assentamento precário do tipo 3 – loteamentos irregulares.  

Sua ocupação possui um histórico complexo. Iniciou-se com a implantaçã

um loteamento, que incluía áreas de lotes em áreas de APP de morros e margens 

de rios. Sua implantação não foi concluída pelo primeiro loteador, que repassou para 

um segundo loteador que, através de um acordo com o município, acompanhado 

io Público, para regularizar o loteamento junto a prefeitura municipal em 

troca de áreas públicas e comprometendo-se em concluir a implantação do 

loteamento. Porém, este histórico gerou diversas situações de irregularidade, como 

a invasão de áreas privadas, áreas de APP, existência de diversos proprietários para 

Dos entrevistados, 37% têm renda mensal de R$ 701,00 a R$ 

1.000,00, 9% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 9% mais de R$ 1.501,00 e 45% não 

27% têm beneficiários que acessam 

Programa Bolsa Família (BF). 

de mudança de Bairro e em morar em 

Dos entrevistados 18% moram em Itapema há 2 anos, 18% entre 6 e 10 anos, 

45% de 11 a 20 anos e 18% há mais de 20 anos.  27% das famílias se mostram 

dispostas a morar em domicílios verticalizados caso houvesse a implementação de 

município e 73% não. A proporção é a mesma quanto 

Das unidades domiciliares 18% possuem a renda familiar entre R$601,00 e 

R$900,00, 9% de R$901,00 a R$1.200,00, 18% de 1.201,00 a R$2.000,00 9% mais 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Ilhota é um conjunto de unidades residenciais implantadas próximo as encostas do 

se afirmar que se trata de um 

se com a implantação de 

um loteamento, que incluía áreas de lotes em áreas de APP de morros e margens 

de rios. Sua implantação não foi concluída pelo primeiro loteador, que repassou para 

um segundo loteador que, através de um acordo com o município, acompanhado 

io Público, para regularizar o loteamento junto a prefeitura municipal em 

se em concluir a implantação do 

loteamento. Porém, este histórico gerou diversas situações de irregularidade, como 

, áreas de APP, existência de diversos proprietários para 



 

 

um mesmo lote, etc. o que tem gerado processos de usocapião individuais. 

Há ainda algumas situações em área de risco, que não podem ser regularizadas.

Os loteamentos irregulares possuem característi

lotes definidos, acesso para veículos de médio porte. 

É composto por 

individualmente ou de forma desordenada ocupando dois lotes ou duas ou mais 

edificações por lote.  

Figura 27 – Imagem

 

O assentamento do Bairro Ilhota é consolidável, pois está em 

de regularização, apropriado para implantação de residências, apesar de possuir 

áreas sujeitas a alagamentos próximas ao rio e a deslizamentos em áreas próximas 

as encostas.. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que a região 

onde estão inseridas está consolidada, mas possui características de bairro 

residencial, com poucos serviços e 

problema a irregularidade fundiária, o aden

comprometendo as condições de habitabilidade e salubridade do assentamento.

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização 

o remanejamento e reassentamento das famílias

ambiental, complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e de 

obras de minimização de riscos
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um mesmo lote, etc. o que tem gerado processos de usocapião individuais. 

Há ainda algumas situações em área de risco, que não podem ser regularizadas.

Os loteamentos irregulares possuem características de traçado regular, com 

lotes definidos, acesso para veículos de médio porte.  

É composto por 172 unidades habitacionais, dispostas 

individualmente ou de forma desordenada ocupando dois lotes ou duas ou mais 

Imagem Aérea do Polígono da Área do Assentamento

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

O assentamento do Bairro Ilhota é consolidável, pois está em 

, apropriado para implantação de residências, apesar de possuir 

a alagamentos próximas ao rio e a deslizamentos em áreas próximas 

. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que a região 

onde estão inseridas está consolidada, mas possui características de bairro 

poucos serviços e comércios no entorno. Tem como principal 

irregularidade fundiária, o adensamento excessivo, a coabitação

comprometendo as condições de habitabilidade e salubridade do assentamento.

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que c

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco

complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e de 

minimização de riscos.  

um mesmo lote, etc. o que tem gerado processos de usocapião individuais. 

Há ainda algumas situações em área de risco, que não podem ser regularizadas. 

cas de traçado regular, com 

unidades habitacionais, dispostas em lotes 

individualmente ou de forma desordenada ocupando dois lotes ou duas ou mais 

ssentamento 

 

O assentamento do Bairro Ilhota é consolidável, pois está em terreno passível 

, apropriado para implantação de residências, apesar de possuir 

a alagamentos próximas ao rio e a deslizamentos em áreas próximas 

. As casas apresentam infraestrutura precárias, sendo que a região 

onde estão inseridas está consolidada, mas possui características de bairro 

cios no entorno. Tem como principal 

samento excessivo, a coabitação 

comprometendo as condições de habitabilidade e salubridade do assentamento.  

, que compreende 

em áreas de risco, recuperação 

complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e de 



 

 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita a

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

 

Situação dos imóveis

Neste assentamento foram identificadas 75 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 45 entrevistas. Todas as unidades são particulares e 

permanentes, 89% são próprias e quitadas, 2% são próprias e financiadas e 9% são 

alugadas.  9% das unidade

67% não possuem e 24 % não responderam ou não souberam responder. 98% 

possuem apenas este imóvel e 2% não responderam ou não souberam responder. 

Apenas 4% das unidades deste assentamento possuem mais

residindo no imóvel.  

Do total, 9% tem o imóvel 

anos, 4% há 5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 9% de 11 a 20 anos, 4% 

anos e 11% não souberam responder ou não responderam.

 

Figura 28-

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

36% das casas são con

mistas. 71% das unidades domiciliares t

são mistas (cobertas com laje e amianto/telha) e 27% com outro material. 

unidades domiciliares estão instaladas em terrenos planos e 4% em terrenos 

acidentados. Do total das unidades domiciliares 9% possuem

cômodos, 22% têm 4 cômodos, 47% possuem de 5 a 10 cômodos e 2% 11 cômodos 

ou mais. 80% das unidades domiciliares possuem apenas 1 unidade sanitária de uso 
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Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita a

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

Situação dos imóveis 

Neste assentamento foram identificadas 75 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 45 entrevistas. Todas as unidades são particulares e 

permanentes, 89% são próprias e quitadas, 2% são próprias e financiadas e 9% são 

9% das unidades domiciliares possuem a escritura do terreno

67% não possuem e 24 % não responderam ou não souberam responder. 98% 

possuem apenas este imóvel e 2% não responderam ou não souberam responder. 

Apenas 4% das unidades deste assentamento possuem mais 

imóvel há 1 ano, 11% há 2 anos, 14% há 

5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 9% de 11 a 20 anos, 4% 

anos e 11% não souberam responder ou não responderam. 

- Início de Ocupação de Encosta (APP)

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

36% das casas são construídas em madeira, 49% em alvenaria

mistas. 71% das unidades domiciliares têm o teto coberto com amianto ou telha 2% 

são mistas (cobertas com laje e amianto/telha) e 27% com outro material. 

unidades domiciliares estão instaladas em terrenos planos e 4% em terrenos 

Do total das unidades domiciliares 9% possuem 2 cômodos, 20% têm 3 

cômodos, 22% têm 4 cômodos, 47% possuem de 5 a 10 cômodos e 2% 11 cômodos 

ou mais. 80% das unidades domiciliares possuem apenas 1 unidade sanitária de uso 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia. 

Neste assentamento foram identificadas 75 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 45 entrevistas. Todas as unidades são particulares e 

permanentes, 89% são próprias e quitadas, 2% são próprias e financiadas e 9% são 

s domiciliares possuem a escritura do terreno e da casa, 

67% não possuem e 24 % não responderam ou não souberam responder. 98% 

possuem apenas este imóvel e 2% não responderam ou não souberam responder. 

 de uma família 

 3 anos, 14% há 4 

5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 9% de 11 a 20 anos, 4% há mais de 20 

ncosta (APP) 

 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos 

9% em alvenaria, e 16% são 

m o teto coberto com amianto ou telha 2% 

são mistas (cobertas com laje e amianto/telha) e 27% com outro material.  96% das 

unidades domiciliares estão instaladas em terrenos planos e 4% em terrenos 

2 cômodos, 20% têm 3 

cômodos, 22% têm 4 cômodos, 47% possuem de 5 a 10 cômodos e 2% 11 cômodos 

ou mais. 80% das unidades domiciliares possuem apenas 1 unidade sanitária de uso 



 

 

exclusivo, 16% possuem 2 unidades, 2% 3 ou mais e 2% não responderam 

ou não souberam responder. 

               Figura 29- Habitações Precárias C
Ilhota 

Acesso a serviços básicos

Do total, 40% das unidades domiciliares tê

água fornecido pela rede pública,

origem. Apenas 31% possuem caixa d’água e 69% não possuem. Com relação ao 

tratamento de esgoto 2% possui a rede de esgoto, 82% têm fossa séptica e filtro

96% têm o serviço de energia elétrica proveniente da rede pública e 4% de 

rabicho. Toda destinação do lixo é para a coleta da prefeitura.

 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares 

Dos responsáveis pelos domicílios 60% são do sexo mascu

sexo feminino.  

Do total, 11% têm a faixa etária de 16 a 24 anos, 22% de 25 a 34 anos, 29% de 

35 a 44 anos, 22% de 45 a 59 anos e 16% de 60 anos ou mais. 

Quanto à escolaridade 4% dos responsáveis são analfabetos, 56% possuem o 

1º grau incompleto, 9% o 1º grau completo, 4% o 2º grau incompleto, 20% o 2º grau 

completo, 2% o 3º grau incompleto e 4% o 3º grau completo. Atualmente apenas 9% 

dos responsáveis estão estudando. 

Do total 36% estão trabalhando em um emprego formal com carteira assi

4% são funcionários públicos, 24% são autônomos, 2% têm um trabalho informal, 

22% são aposentados e 12% estão desempregados. Do total 7% possuem uma 

renda de até R$ 500,00, 22% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 22% de R$ 701,00 a R$ 

1.000,00, 13% de R$ 1.001

souberam responder.  
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exclusivo, 16% possuem 2 unidades, 2% 3 ou mais e 2% não responderam 

beram responder.  

Habitações Precárias Características do A

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo) 

Do total, 40% das unidades domiciliares têm o serviço de abastecimento de 

o pela rede pública, 58% por rios, fontes ou nascentes e 2% de outra 

. Apenas 31% possuem caixa d’água e 69% não possuem. Com relação ao 

tratamento de esgoto 2% possui a rede de esgoto, 82% têm fossa séptica e filtro

6% têm o serviço de energia elétrica proveniente da rede pública e 4% de 

. Toda destinação do lixo é para a coleta da prefeitura. 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares  

os responsáveis pelos domicílios 60% são do sexo masculino e 40% são do 

Do total, 11% têm a faixa etária de 16 a 24 anos, 22% de 25 a 34 anos, 29% de 

35 a 44 anos, 22% de 45 a 59 anos e 16% de 60 anos ou mais.  

Quanto à escolaridade 4% dos responsáveis são analfabetos, 56% possuem o 

completo, 9% o 1º grau completo, 4% o 2º grau incompleto, 20% o 2º grau 

completo, 2% o 3º grau incompleto e 4% o 3º grau completo. Atualmente apenas 9% 

dos responsáveis estão estudando.  

Do total 36% estão trabalhando em um emprego formal com carteira assi

4% são funcionários públicos, 24% são autônomos, 2% têm um trabalho informal, 

22% são aposentados e 12% estão desempregados. Do total 7% possuem uma 

renda de até R$ 500,00, 22% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 22% de R$ 701,00 a R$ 

1.000,00, 13% de R$ 1.001,00 a R$1.500,00 e 36% não responderam ou não 

exclusivo, 16% possuem 2 unidades, 2% 3 ou mais e 2% não responderam 

s do Assentamento 

 

abastecimento de 

rios, fontes ou nascentes e 2% de outra 

. Apenas 31% possuem caixa d’água e 69% não possuem. Com relação ao 

tratamento de esgoto 2% possui a rede de esgoto, 82% têm fossa séptica e filtro.  

6% têm o serviço de energia elétrica proveniente da rede pública e 4% de gato ou 

lino e 40% são do 

Do total, 11% têm a faixa etária de 16 a 24 anos, 22% de 25 a 34 anos, 29% de 

Quanto à escolaridade 4% dos responsáveis são analfabetos, 56% possuem o 

completo, 9% o 1º grau completo, 4% o 2º grau incompleto, 20% o 2º grau 

completo, 2% o 3º grau incompleto e 4% o 3º grau completo. Atualmente apenas 9% 

Do total 36% estão trabalhando em um emprego formal com carteira assinada, 

4% são funcionários públicos, 24% são autônomos, 2% têm um trabalho informal, 

22% são aposentados e 12% estão desempregados. Do total 7% possuem uma 

renda de até R$ 500,00, 22% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 22% de R$ 701,00 a R$ 

,00 a R$1.500,00 e 36% não responderam ou não 



 

 

Acesso à recursos públicos

Das unidades familiares deste assentamento, 9% recebem recursos do 

Programa Bolsa Família (BF) 

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Das famílias, 9% moram em Itapema a 2 anos, 20% a 3 anos, 7% a 4 anos, 7% 

a 5 anos e 29% de 6 a 10 anos, 16% de 11 a 20 anos, 10% a mais de 20 anos e 2% 

não responderam ou não souberam responder.  Quanto 

domicílios verticalizados e

habitação no município, apenas 11% responderam afirmativamente, 87% declaram 

não terem interesse em mudar de bairro

responder.  

 

Renda Familiar  

Das unidades domiciliares 16% têm uma renda familiar de até R$ 600,00, 

13% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 11% de R$ 901,00 a R$ 1.200,00, 27% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00 e 33% não responderam ou não souberam responder.

 

2.6.2.1.4. Assentamento Alto São Bento

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Alto São Bento é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma 

baixada entre o Morro Manerick e o Morro do Encano.De acordo com a classificação 

do Plahnab, pode-se afirmar 

loteamentos irregulares. Sua ocupação caracteriza

aprovados anteriormente a 1979, os quais estão regulares do ponto de vista jurídico, 

porém irregulares urbanisticamente. Sua 

pontos, e vai sendo efetivada a medida que os lotes são comercializados, 

avançando sobre a cota 10. A infraestrutura não está implantada por completo, as 

ruas não possuem delimitação, pavimentação, falta rede elét

loteamentos não estão implantados.  Além disso, esta área está delimitada Omo 

sujeita a alagamentos pela defesa civil, conforme mapa constante no item 2. O 

assentamento possuem características de traçado regular, com lotes definidos 

acesso para veículos de médio porte. É composto por 22 unidades habitacionais, 
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Acesso à recursos públicos 

Das unidades familiares deste assentamento, 9% recebem recursos do 

Programa Bolsa Família (BF)  

Tempo de Moradia, Disposição de mudança de Bairro e 
 

Das famílias, 9% moram em Itapema a 2 anos, 20% a 3 anos, 7% a 4 anos, 7% 

a 5 anos e 29% de 6 a 10 anos, 16% de 11 a 20 anos, 10% a mais de 20 anos e 2% 

não responderam ou não souberam responder.  Quanto ao interesse

e/ou mudar de bairro caso houvesse um programa de 

habitação no município, apenas 11% responderam afirmativamente, 87% declaram 

interesse em mudar de bairro e 2% não responderam ou não souberam 

Das unidades domiciliares 16% têm uma renda familiar de até R$ 600,00, 

13% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 11% de R$ 901,00 a R$ 1.200,00, 27% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00 e 33% não responderam ou não souberam responder.

Assentamento Alto São Bento 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Alto São Bento é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma 

baixada entre o Morro Manerick e o Morro do Encano.De acordo com a classificação 

se afirmar que se trata de um assentamento precário do tipo 3 

loteamentos irregulares. Sua ocupação caracteriza-se por diversos loteamentos 

aprovados anteriormente a 1979, os quais estão regulares do ponto de vista jurídico, 

porém irregulares urbanisticamente. Sua implanta ainda não foi concluída em alguns 

pontos, e vai sendo efetivada a medida que os lotes são comercializados, 

avançando sobre a cota 10. A infraestrutura não está implantada por completo, as 

ruas não possuem delimitação, pavimentação, falta rede elétrica e de água onde os 

loteamentos não estão implantados.  Além disso, esta área está delimitada Omo 

sujeita a alagamentos pela defesa civil, conforme mapa constante no item 2. O 

assentamento possuem características de traçado regular, com lotes definidos 

acesso para veículos de médio porte. É composto por 22 unidades habitacionais, 

Das unidades familiares deste assentamento, 9% recebem recursos do 

de mudança de Bairro e em morar em 

Das famílias, 9% moram em Itapema a 2 anos, 20% a 3 anos, 7% a 4 anos, 7% 

a 5 anos e 29% de 6 a 10 anos, 16% de 11 a 20 anos, 10% a mais de 20 anos e 2% 

ao interesse de morar em 

mudar de bairro caso houvesse um programa de 

habitação no município, apenas 11% responderam afirmativamente, 87% declaram 

e 2% não responderam ou não souberam 

Das unidades domiciliares 16% têm uma renda familiar de até R$ 600,00, 

13% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 11% de R$ 901,00 a R$ 1.200,00, 27% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00 e 33% não responderam ou não souberam responder. 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Alto São Bento é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma 

baixada entre o Morro Manerick e o Morro do Encano.De acordo com a classificação 

que se trata de um assentamento precário do tipo 3 – 

se por diversos loteamentos 

aprovados anteriormente a 1979, os quais estão regulares do ponto de vista jurídico, 

implanta ainda não foi concluída em alguns 

pontos, e vai sendo efetivada a medida que os lotes são comercializados, 

avançando sobre a cota 10. A infraestrutura não está implantada por completo, as 

rica e de água onde os 

loteamentos não estão implantados.  Além disso, esta área está delimitada Omo 

sujeita a alagamentos pela defesa civil, conforme mapa constante no item 2. O 

assentamento possuem características de traçado regular, com lotes definidos e 

acesso para veículos de médio porte. É composto por 22 unidades habitacionais, 



 

 

dispostas em lotes individualmente ou de forma desordenada ocupando 

dois lotes ou duas ou mais edificações por lote. 

Figura 30– Área desocupada Próxima ao A
lixo 

 

Figura 31 – Ruas Sem Delimitação por Meio Fio, Casas P
Número de Obras. 
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dispostas em lotes individualmente ou de forma desordenada ocupando 

dois lotes ou duas ou mais edificações por lote.  

Área desocupada Próxima ao Assentamento, com d

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

Ruas Sem Delimitação por Meio Fio, Casas Precárias e 

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

 

dispostas em lotes individualmente ou de forma desordenada ocupando 

ssentamento, com depósito de 

 

recárias e Grande 

 



 

 

Figura 32 – Imagem Aérea do Polígono da Área do A

 

O assentamento do Bairro Alto São Bento é consolidável, apesar de estar em 

área sujeita a alagamento, o que pode ser corrigido com obras de redução de riscos. 

As casas apresentam-se precárias, sendo na sua maioria casas de madeira de baixa 

qualidade. Tem como principal problema a qualidade das habitações, a falta de 

infraestrutura, o adensamento excessivo, a coabitação comprometendo as 

condições de habitabilidade e salubridade do assentamento. 

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização complexa, que 

remanejamento e reassentamento de algumas famílias, obras de alta complexidade 

para redução de riscos de alagamentos, recuperação ambiental, complementação 

da infraestrutura e melhoria habitacional.

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

 

Situação dos imóveis

  Neste assentamento foram identificadas 22 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 19 entrevistas.  Todas as unidade

permanentes. Quanto à condição do imóvel 74% são próprios e quitados, 21% 

alugados e 5% cedidos. 
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Imagem Aérea do Polígono da Área do A

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

O assentamento do Bairro Alto São Bento é consolidável, apesar de estar em 

área sujeita a alagamento, o que pode ser corrigido com obras de redução de riscos. 

se precárias, sendo na sua maioria casas de madeira de baixa 

omo principal problema a qualidade das habitações, a falta de 

infraestrutura, o adensamento excessivo, a coabitação comprometendo as 

condições de habitabilidade e salubridade do assentamento.  

se afirmar que é necessária uma urbanização complexa, que 

remanejamento e reassentamento de algumas famílias, obras de alta complexidade 

para redução de riscos de alagamentos, recuperação ambiental, complementação 

da infraestrutura e melhoria habitacional. 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

Situação dos imóveis 

Neste assentamento foram identificadas 22 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 19 entrevistas.  Todas as unidades são particulares e 

permanentes. Quanto à condição do imóvel 74% são próprios e quitados, 21% 

 Das unidades domiciliares 16% possuem escritura do 

Imagem Aérea do Polígono da Área do Assentamento 

 

O assentamento do Bairro Alto São Bento é consolidável, apesar de estar em 

área sujeita a alagamento, o que pode ser corrigido com obras de redução de riscos. 

se precárias, sendo na sua maioria casas de madeira de baixa 

omo principal problema a qualidade das habitações, a falta de 

infraestrutura, o adensamento excessivo, a coabitação comprometendo as 

se afirmar que é necessária uma urbanização complexa, que compreende o 

remanejamento e reassentamento de algumas famílias, obras de alta complexidade 

para redução de riscos de alagamentos, recuperação ambiental, complementação 

e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia. 

Neste assentamento foram identificadas 22 unidades domiciliares precárias, 

s são particulares e 

permanentes. Quanto à condição do imóvel 74% são próprios e quitados, 21% 

Das unidades domiciliares 16% possuem escritura do 



 

 

terreno e da casa, 58% não possuem e 26% não responderam ou não 

souberam responder. 95% 

das unidades domiciliares residem apenas uma família.  

Do total, 11% das famílias tem este imóvel 

a 10 anos, 11% de 11 a 20 anos, 11% 

responder ou não responderam.

 

Figura 33 - Casa de Madeira, Comuns no A

 

 

Características de construção das unidades casas e dos terrenos

Neste assentamento, 

32% em alvenaria e 5% mista. Conforme demonstra a tabela abaixo a proporção de 

casas em madeira no Alto São Bento é comparativamente superior aos demais 

assentamentos. 

Tabela 26 - Tipo de Construção das C

Resultado Total Casa 
Branca

BASE 397 11 
madeira 42,6% 18%
alvenaria 47,4% 73% 
mista 10,1% 9% 
Outro 0,0% 0% 

 

Quanto ao tipo de telhado, 

mista e 32% é feito de telhas de barro

construídas em terrenos planos. 5% dos imóveis possuem 2 cômodos, 5% têm 3 

cômodos, 32% têm 4 cômodos, 53% têm entre 5 e 10 cômodos e 5% não 
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terreno e da casa, 58% não possuem e 26% não responderam ou não 

 têm este único imóvel e 5% possui algum outro. Em 95% 

das unidades domiciliares residem apenas uma família.   

Do total, 11% das famílias tem este imóvel há 4 anos, 5% há 5 anos, 21% de 6 

a 10 anos, 11% de 11 a 20 anos, 11% há mais de 20 anos, e 41% não sa

responder ou não responderam. 

Casa de Madeira, Comuns no Assentamento Alto São Bento

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Características de construção das unidades casas e dos terrenos

Neste assentamento, 63% das casas têm a sua construção feita em madeira, 

32% em alvenaria e 5% mista. Conforme demonstra a tabela abaixo a proporção de 

casas em madeira no Alto São Bento é comparativamente superior aos demais 

Tipo de Construção das Casas no Assentamento Alto São 
Bento 

Bairros 

Casa 
Branca 

Alto São 
Bento Morretes Ilhota Tabuleiro

 19 180 45 6 
18% 63% 42% 36% 50% 

 32% 49% 49% 50% 
 5% 9% 16% 0% 
 0% 0% 0% 0% 

Quanto ao tipo de telhado, 47% o tem em amianto, 11% feito de laje, 11 % é 

telhas de barro. Todas as unidades domiciliares estão 

construídas em terrenos planos. 5% dos imóveis possuem 2 cômodos, 5% têm 3 

cômodos, 32% têm 4 cômodos, 53% têm entre 5 e 10 cômodos e 5% não 

terreno e da casa, 58% não possuem e 26% não responderam ou não 

têm este único imóvel e 5% possui algum outro. Em 95% 

5 anos, 21% de 6 

mais de 20 anos, e 41% não sabem 

ssentamento Alto São Bento 

 

Características de construção das unidades casas e dos terrenos 

feita em madeira, 

32% em alvenaria e 5% mista. Conforme demonstra a tabela abaixo a proporção de 

casas em madeira no Alto São Bento é comparativamente superior aos demais 

asas no Assentamento Alto São 

Tabuleiro Jardim Praia Mar 

136 
 45% 
 45% 

10% 
0% 

, 11% feito de laje, 11 % é 

Todas as unidades domiciliares estão 

construídas em terrenos planos. 5% dos imóveis possuem 2 cômodos, 5% têm 3 

cômodos, 32% têm 4 cômodos, 53% têm entre 5 e 10 cômodos e 5% não 



 

 

responderam. Todas as unidades domiciliares possuem apenas uma 

unidade sanitária exclusiva. 

 

Acesso a serviços básicos

Apenas 16% das unidades domiciliares têm o fornecimento de água garantido 

pela rede pública enquanto que 84%

nascentes. 47% das unidades dom

Em relação ao tratamento do esgoto 89%

11% por meio de sumidouro. Todas as unidades domiciliares têm o fornecimento de 

energia elétrica feito pela rede pública. A des

feita via coleta da prefeitura.  

 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares 

Dos entrevistados 53

etária, 5% têm a idade entre 16 e 24 anos, 21% têm de 25

35 a 44 anos, 37% de 45 a 59 anos e 11% têm 60 anos ou mais.          

Em relação à escolaridade, 16% são analfabetos, 42% tem o 1º grau 

incompleto, 26% o 1º grau completo, 11% o 2º grau completo e 5% não 

responderam. Atualmente nenh

 Quanto à situação de trabalho, 32% têm um emprego formal com carteira 

assinada, 47% são autônomos, 16% são aposentados e 5% estão desempregados. 

No que se refere à renda, 11% recebem até R$500,00, 32% recebem de R$501,0

R$700,00, 26% recebem de R$ 701,00 a R$1.000,00, 5% recebem de R$1.001,00 a 

R$1.500,00 e 26% não responderam.    

Acesso à recursos públicos

Das unidades domiciliares deste assentamento 

Programa Bolsa Família (BF). 

 

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Quanto ao tempo de moradia, 5% moram em Itapema há 1 ano, 5% há 3 anos, 

11% há 5 anos, 42% de 11 a 20 anos, 32% há mais de 20 anos e 5% não 

responderam ou não soubera

respectivas unidades domiciliares 
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responderam. Todas as unidades domiciliares possuem apenas uma 

ria exclusiva.  

Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo) 

Apenas 16% das unidades domiciliares têm o fornecimento de água garantido 

pela rede pública enquanto que 84% recebem água por meio de rios, fontes ou 

nascentes. 47% das unidades domiciliares têm caixa d’água e 53% não possuem. 

Em relação ao tratamento do esgoto 89% o faz por meio de fossa séptica ou filtro e 

11% por meio de sumidouro. Todas as unidades domiciliares têm o fornecimento de 

energia elétrica feito pela rede pública. A destinação do lixo de todas as unidades é 

feita via coleta da prefeitura.   

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares  

% são sexo masculino e 47%  feminino. Quanto à faixa 

etária, 5% têm a idade entre 16 e 24 anos, 21% têm de 25 a 34 anos, 26% têm de 

35 a 44 anos, 37% de 45 a 59 anos e 11% têm 60 anos ou mais.          

Em relação à escolaridade, 16% são analfabetos, 42% tem o 1º grau 

incompleto, 26% o 1º grau completo, 11% o 2º grau completo e 5% não 

responderam. Atualmente nenhum dos responsáveis está estudando.

Quanto à situação de trabalho, 32% têm um emprego formal com carteira 

assinada, 47% são autônomos, 16% são aposentados e 5% estão desempregados. 

No que se refere à renda, 11% recebem até R$500,00, 32% recebem de R$501,0

R$700,00, 26% recebem de R$ 701,00 a R$1.000,00, 5% recebem de R$1.001,00 a 

R$1.500,00 e 26% não responderam.     

Acesso à recursos públicos 

Das unidades domiciliares deste assentamento 5% possuem beneficiários do 

Programa Bolsa Família (BF).  

Tempo de Moradia, disposição de mudança de Bairro e 
 

Quanto ao tempo de moradia, 5% moram em Itapema há 1 ano, 5% há 3 anos, 

11% há 5 anos, 42% de 11 a 20 anos, 32% há mais de 20 anos e 5% não 

responderam ou não souberam responder. Do total, 21% das

unidades domiciliares apresentam disposição em morar 

responderam. Todas as unidades domiciliares possuem apenas uma 

Apenas 16% das unidades domiciliares têm o fornecimento de água garantido 

recebem água por meio de rios, fontes ou 

iciliares têm caixa d’água e 53% não possuem. 

o faz por meio de fossa séptica ou filtro e 

11% por meio de sumidouro. Todas as unidades domiciliares têm o fornecimento de 

tinação do lixo de todas as unidades é 

são sexo masculino e 47%  feminino. Quanto à faixa 

a 34 anos, 26% têm de 

35 a 44 anos, 37% de 45 a 59 anos e 11% têm 60 anos ou mais.           

Em relação à escolaridade, 16% são analfabetos, 42% tem o 1º grau 

incompleto, 26% o 1º grau completo, 11% o 2º grau completo e 5% não 

um dos responsáveis está estudando. 

Quanto à situação de trabalho, 32% têm um emprego formal com carteira 

assinada, 47% são autônomos, 16% são aposentados e 5% estão desempregados. 

No que se refere à renda, 11% recebem até R$500,00, 32% recebem de R$501,00 a 

R$700,00, 26% recebem de R$ 701,00 a R$1.000,00, 5% recebem de R$1.001,00 a 

possuem beneficiários do 

de mudança de Bairro e em morar em 

Quanto ao tempo de moradia, 5% moram em Itapema há 1 ano, 5% há 3 anos, 

11% há 5 anos, 42% de 11 a 20 anos, 32% há mais de 20 anos e 5% não 

% das famílias das 

apresentam disposição em morar em domicílios 



 

 

verticalizados e mudar de bairro caso houvesse um programa de habitação 

no município, 74% não se mostram disponíveis e 5% não respond

souberam responder.  

Renda Familiar  

Do total de unidades domiciliares entrevistadas neste assentamento 32% têm 

uma renda familiar de até R$600,00, 16% de R$

901,00 a R$ 1.200,00, 16% de R$

ou não souberam responder. 

 

2.6.2.1.5. Assentamento Jardim Praia Mar

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Jardim Praiamar é um conjunto de

plana, próximo ao Rio Perequê, em um local onde havia manguezais. 

De acordo com a classificação do Plahnab, pode

assentamento precário do tipo 3 

O loteamento Jardim Praia Mar é objeto

tramita na comarca de Itapema sob o nº 125.04.001170

Ministério Público de Santa Catarina e município de Itapema demandam contra a 

empresa Praia Mar Empreendimentos Imobiliários, com o objetivo de regular

loteamento, almejando sanear a situação de propriedade das famílias que ocupam a 

referida área, bem como implantar a melhoria na infra

Em meados de agosto de 2009 o representante do Ministério Público, 

objetivando a efetiva regul

indisponibilidade dos lotes de modo a não prejudicar os antigos proprietários de lotes 

do Loteamento Jardim Praia Mar como também evitar futuros compradores. Essa 

ação se referia exclusivamente à realização d

públicas de compra e venda ou contratos de compromisso de compra e venda, 

cessão ou promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem 

verificados pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restri

judicial em 03 de junho de 2004. 

No local, existem ocupações irregulares de área pública, bem como 

ocupações de lotes pertencentes a terceiros, que foram adquiridos por meio de 

contratos de promessa de compra e venda falsos. 
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e mudar de bairro caso houvesse um programa de habitação 

no município, 74% não se mostram disponíveis e 5% não respond

Do total de unidades domiciliares entrevistadas neste assentamento 32% têm 

uma renda familiar de até R$600,00, 16% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 11% de R$

1.200,00, 16% de R$ 1.201,00 a R$ 2.000,00 e 26% não responderam 

ou não souberam responder.  

Assentamento Jardim Praia Mar 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Jardim Praiamar é um conjunto de unidades residenciais implantada

plana, próximo ao Rio Perequê, em um local onde havia manguezais. 

De acordo com a classificação do Plahnab, pode-se afirmar que se trata de um 

assentamento precário do tipo 3 – loteamentos irregulares.  

O loteamento Jardim Praia Mar é objeto de uma Ação Civil Pública, que 

tramita na comarca de Itapema sob o nº 125.04.001170-8, onde os autores, 

Ministério Público de Santa Catarina e município de Itapema demandam contra a 

empresa Praia Mar Empreendimentos Imobiliários, com o objetivo de regular

loteamento, almejando sanear a situação de propriedade das famílias que ocupam a 

referida área, bem como implantar a melhoria na infra-estrutura do local.

Em meados de agosto de 2009 o representante do Ministério Público, 

objetivando a efetiva regularização dessa área, requereu o levantamento da 

indisponibilidade dos lotes de modo a não prejudicar os antigos proprietários de lotes 

do Loteamento Jardim Praia Mar como também evitar futuros compradores. Essa 

ação se referia exclusivamente à realização de atos de registro de escrituras 

públicas de compra e venda ou contratos de compromisso de compra e venda, 

cessão ou promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem 

verificados pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restri

judicial em 03 de junho de 2004.  

No local, existem ocupações irregulares de área pública, bem como 

ocupações de lotes pertencentes a terceiros, que foram adquiridos por meio de 

contratos de promessa de compra e venda falsos. O município vem trabalhand

e mudar de bairro caso houvesse um programa de habitação 

no município, 74% não se mostram disponíveis e 5% não responderam ou não 

Do total de unidades domiciliares entrevistadas neste assentamento 32% têm 

900,00, 11% de R$ 

26% não responderam 

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

unidades residenciais implantadas em uma área 

plana, próximo ao Rio Perequê, em um local onde havia manguezais.  

se afirmar que se trata de um 

de uma Ação Civil Pública, que 

8, onde os autores, 

Ministério Público de Santa Catarina e município de Itapema demandam contra a 

empresa Praia Mar Empreendimentos Imobiliários, com o objetivo de regularizar o 

loteamento, almejando sanear a situação de propriedade das famílias que ocupam a 

estrutura do local. 

Em meados de agosto de 2009 o representante do Ministério Público, 

arização dessa área, requereu o levantamento da 

indisponibilidade dos lotes de modo a não prejudicar os antigos proprietários de lotes 

do Loteamento Jardim Praia Mar como também evitar futuros compradores. Essa 

e atos de registro de escrituras 

públicas de compra e venda ou contratos de compromisso de compra e venda, 

cessão ou promessa de cessão, formalizados, comprovadamente ou a serem 

verificados pelo registrador, antes da data da decisão que determinou a restrição 

No local, existem ocupações irregulares de área pública, bem como 

ocupações de lotes pertencentes a terceiros, que foram adquiridos por meio de 

município vem trabalhando em 



 

 

estudos para promover a regularização da situação das famílias que estão 

ocupando irregularmente tais áreas no loteamento.

O loteamento possui características de traçado regular, com lot

acesso para veículos de médio porte. 

É composto por 1319 lotes no total, porém, na área delimitada para o estudo 

foram computadas 285 unidades habitacionais, dispostas em lotes individualmente 

ou de forma desordenada ocupando áreas de APP ou públicas.

 

Figura 34– Imagem Aérea do Polígono da Área do A

O assentamento do Bairro 

passível de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a alagamentos

deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas apresentam

precárias.  Região onde está inserido o loteamentos possui acesso a serviços e 

comercio localizados no bairro Morretes e há neste bairro algumas industrias de 

pequeno porte. Tem como principal problema a irregularidade fundiária, o 

adensamento excessivo, a coabitação

moradias devido aos materiais utilizados para construção serem de baixo padrão, 

comprometendo as condições de salub

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

ambiental, complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e d

obras de minimização de riscos

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.
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estudos para promover a regularização da situação das famílias que estão 

ocupando irregularmente tais áreas no loteamento.  

i características de traçado regular, com lot

acesso para veículos de médio porte.  

1319 lotes no total, porém, na área delimitada para o estudo 

unidades habitacionais, dispostas em lotes individualmente 

de forma desordenada ocupando áreas de APP ou públicas.  

Aérea do Polígono da Área do Assentamento

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

 

O assentamento do Bairro Praiamar é consolidável, pois está em terreno 

passível de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a alagamentos

deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas apresentam

precárias.  Região onde está inserido o loteamentos possui acesso a serviços e 

comercio localizados no bairro Morretes e há neste bairro algumas industrias de 

Tem como principal problema a irregularidade fundiária, o 

adensamento excessivo, a coabitação e a falta de condições de habitabilidade das 

moradias devido aos materiais utilizados para construção serem de baixo padrão, 

comprometendo as condições de salubridade do assentamento.  

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

ambiental, complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e d

obras de minimização de riscos de alagamentos.  

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

estudos para promover a regularização da situação das famílias que estão 

i características de traçado regular, com lotes definidos e 

1319 lotes no total, porém, na área delimitada para o estudo 

unidades habitacionais, dispostas em lotes individualmente 

entamento Praiamar 

 

é consolidável, pois está em terreno 

passível de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a alagamentos, que 

deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas apresentam-se 

precárias.  Região onde está inserido o loteamentos possui acesso a serviços e 

comercio localizados no bairro Morretes e há neste bairro algumas industrias de 

Tem como principal problema a irregularidade fundiária, o 

e a falta de condições de habitabilidade das 

moradias devido aos materiais utilizados para construção serem de baixo padrão, 

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

ambiental, complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e de 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia. 



 

 

Situação dos imóveis
Neste assentamento foram identificadas 234 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 136 entrevistas. Do total, 87% das unidades domiciliares são 

caracterizadas como particulares e permanentes, 10% como particulares e 

provisórias e 3% coletivas. Comparativamente aos demais assentamentos, conforme 

mostra a tabela abaixo, é em Jardim Praia Mar que possui o menor número de 

unidades domiciliares próprias e quitadas. 

TABELA 27 – Situação dos 

Resultado Total 
Casa Branca

BASE 397 
Próprio (quitado) 63,2% 

Próprio (financiado) 14,9% 
Alugado 8,3% 
Cedido 5,8% 
Outra Condição 5,3% 
NS/NR 2,5% 

 

Do total, apenas 15% possuem escritura do terreno e da casa, 67% não 

possuem e 18% não responderam ou não souberam responder. Do total, 95% têm 

esta unidade habitacional domiciliar como único imóvel. Das unidades domiciliares 

9% servem de moradia para mais de uma família e 91% têm apenas uma família 

nela residindo. A tabela abaixo apresenta o número de moradores da unidade 

domiciliar de uma mesma família.

TABELA 28 - Nº de Moradores por 

Número de moradores da família
1 pessoa 
2 pessoas 
3 pessoas 
4 pessoas 
5 pessoas 
6 pessoas 
7 pessoas 
mais de 8 pessoas 
NS/ NR 
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Situação dos imóveis 
Neste assentamento foram identificadas 234 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 136 entrevistas. Do total, 87% das unidades domiciliares são 

caracterizadas como particulares e permanentes, 10% como particulares e 

s. Comparativamente aos demais assentamentos, conforme 

mostra a tabela abaixo, é em Jardim Praia Mar que possui o menor número de 

unidades domiciliares próprias e quitadas.  

Situação dos domicílios no assentamento Jardim Praiamar
Bairros 

Casa Branca 
Alto 
São 

Bento 
Morretes Ilhota Tabuleiro

11 19 180 45 6
64% 74% 60% 89% 100%
0% 0% 23% 2% 0%
9% 21% 8% 9% 0%

27% 0% 6% 0% 0%
0% 5% 2% 0% 0%
0% 0% 1% 0% 0%

Do total, apenas 15% possuem escritura do terreno e da casa, 67% não 

possuem e 18% não responderam ou não souberam responder. Do total, 95% têm 

habitacional domiciliar como único imóvel. Das unidades domiciliares 

9% servem de moradia para mais de uma família e 91% têm apenas uma família 

nela residindo. A tabela abaixo apresenta o número de moradores da unidade 

domiciliar de uma mesma família. 

Nº de Moradores por domicílio no assentamento 
Praiamar 

Número de moradores da família Unidades Domiciliares
6% 
13% 
12% 
35% 
17% 
7% 
7% 
4% 
0% 

Neste assentamento foram identificadas 234 unidades domiciliares precárias, 

onde foram realizadas 136 entrevistas. Do total, 87% das unidades domiciliares são 

caracterizadas como particulares e permanentes, 10% como particulares e 

s. Comparativamente aos demais assentamentos, conforme 

mostra a tabela abaixo, é em Jardim Praia Mar que possui o menor número de 

Jardim Praiamar 

Tabuleiro 
Jardim Praia 

Mar 

6 136 
100% 56% 

0% 13% 
0% 7% 
0% 7% 
0% 12% 
0% 6% 

Do total, apenas 15% possuem escritura do terreno e da casa, 67% não 

possuem e 18% não responderam ou não souberam responder. Do total, 95% têm 

habitacional domiciliar como único imóvel. Das unidades domiciliares 

9% servem de moradia para mais de uma família e 91% têm apenas uma família 

nela residindo. A tabela abaixo apresenta o número de moradores da unidade 

ssentamento Jardim 

Unidades Domiciliares 



 

 

Do total, 15% das famílias t

11% há 3 anos, 5% há 4 anos, 15% 

20 anos, 2% mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder. 

 

Características de construção das unidades domiciliares e dos terrenos

Das unidades domiciliares

madeira, 45% em alvenaria e 10% mista. As unidades domiciliares têm em grande 

parte o teto coberto com amianto ou telha representando  89% 

unidades têm o teto em laje, 3% mista e 4% de outros materiais. Quanto a 

quantidade de cômodos, 5% das unidades têm apenas um cômodo, 11% têm 2, 

24% têm 3, 24% têm 4, 34% têm de 5 a 10 cômodos, 1% mais de 11 cômodos e 1% 

não sabem ou não souberam responder. Do total, 79% das unidades têm apenas 1 

unidade sanitária exclusiva, 8% têm 2, 9% não têm nenhuma unidade e 4% não 

responderam. 

No que se refere aos terrenos, 81% são planos, tendo como principal 

problema o acúmulo de águas pela falta de

macrodrenagem.  

 

Figura 35- Habitações Características do Assentamento do B
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Do total, 15% das famílias tem o imóvel há 1 ano, 4% 

4 anos, 15% há 5 anos, 37% entre 6 e 10 anos, 6% de 11 a 

20 anos, 2% mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder. 

construção das unidades domiciliares e dos terrenos

as unidades domiciliares pesquisadas, 45% têm sua construção em 

madeira, 45% em alvenaria e 10% mista. As unidades domiciliares têm em grande 

parte o teto coberto com amianto ou telha representando  89% 

unidades têm o teto em laje, 3% mista e 4% de outros materiais. Quanto a 

quantidade de cômodos, 5% das unidades têm apenas um cômodo, 11% têm 2, 

24% têm 3, 24% têm 4, 34% têm de 5 a 10 cômodos, 1% mais de 11 cômodos e 1% 

ouberam responder. Do total, 79% das unidades têm apenas 1 

unidade sanitária exclusiva, 8% têm 2, 9% não têm nenhuma unidade e 4% não 

No que se refere aos terrenos, 81% são planos, tendo como principal 

problema o acúmulo de águas pela falta de declividade e ausência de um sistema de 

bitações Características do Assentamento do Bairro Praia Mar

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

 

1 ano, 4% há 2 anos, 

5 anos, 37% entre 6 e 10 anos, 6% de 11 a 

20 anos, 2% mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder.  

construção das unidades domiciliares e dos terrenos 

45% têm sua construção em 

madeira, 45% em alvenaria e 10% mista. As unidades domiciliares têm em grande 

parte o teto coberto com amianto ou telha representando  89% do total, 4% das 

unidades têm o teto em laje, 3% mista e 4% de outros materiais. Quanto a 

quantidade de cômodos, 5% das unidades têm apenas um cômodo, 11% têm 2, 

24% têm 3, 24% têm 4, 34% têm de 5 a 10 cômodos, 1% mais de 11 cômodos e 1% 

ouberam responder. Do total, 79% das unidades têm apenas 1 

unidade sanitária exclusiva, 8% têm 2, 9% não têm nenhuma unidade e 4% não 

No que se refere aos terrenos, 81% são planos, tendo como principal 

declividade e ausência de um sistema de 

airro Praia Mar 

 



 

 

Acesso a serviços básicos

Em relação ao abastecimento de água, 

esse serviço garantido pela rede pública, 9%

número baixo de unidades domiciliares que contam com caixa d’água para 

armazenar a água (37%). 

Quanto ao tratamento de esgoto, em 31% das unidades domiciliares este é 

realizado pela rede de esgoto, 65% por fossa séptica e filtro, 3% por sumidouro . 

Grande parte da energia elétrica (87%) é fornecida pela rede pública, porém 

ainda há um número relativamente grand

recebem energia por meio de gato ou rabicho, e 1% não respondeu. Quase todo o 

do lixo é destinado a coleta da prefeitura (99%), sendo apenas  1% é queimado ou 

enterrado. 

Figura 36- Ruas sem Pavimentação do Bairro Jardim

 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares 
 
Dos responsáveis pelas unidades domiciliares 

masculino e 54% ao sexo feminino. Conforme aponta a tabela abaixo, a idade dos 

responsáveis é bem distribuída nas diversas faixas etárias.
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Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo)

Em relação ao abastecimento de água, 91% das unidades domiciliares têm 

esse serviço garantido pela rede pública, 9%. Este assentamento apresenta um 

número baixo de unidades domiciliares que contam com caixa d’água para 

tamento de esgoto, em 31% das unidades domiciliares este é 

realizado pela rede de esgoto, 65% por fossa séptica e filtro, 3% por sumidouro . 

Grande parte da energia elétrica (87%) é fornecida pela rede pública, porém 

ainda há um número relativamente grande (11%) de unidades domiciliares que 

recebem energia por meio de gato ou rabicho, e 1% não respondeu. Quase todo o 

do lixo é destinado a coleta da prefeitura (99%), sendo apenas  1% é queimado ou 

Ruas sem Pavimentação do Bairro Jardim Praia Mar

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares  

Dos responsáveis pelas unidades domiciliares 46% pertencem ao sexo 

masculino e 54% ao sexo feminino. Conforme aponta a tabela abaixo, a idade dos 

bem distribuída nas diversas faixas etárias. 

(água, energia, coleta de lixo) 

das unidades domiciliares têm 

Este assentamento apresenta um 

número baixo de unidades domiciliares que contam com caixa d’água para 

tamento de esgoto, em 31% das unidades domiciliares este é 

realizado pela rede de esgoto, 65% por fossa séptica e filtro, 3% por sumidouro .  

Grande parte da energia elétrica (87%) é fornecida pela rede pública, porém 

e (11%) de unidades domiciliares que 

recebem energia por meio de gato ou rabicho, e 1% não respondeu. Quase todo o 

do lixo é destinado a coleta da prefeitura (99%), sendo apenas  1% é queimado ou 

Praia Mar 

 

46% pertencem ao sexo 

masculino e 54% ao sexo feminino. Conforme aponta a tabela abaixo, a idade dos 



 

 

TABELA

Faixa etária
16-24 anos
25-34 anos
35-44 anos
45-59 anos

60 anos ou mais
 

Quanto à escolaridade, 7% são analfabetos, 63% têm o 1º grau incompleto, 

10% o 1º grau completo, 7% o 2º grau incompleto, 12% o 2º grau completo e 1% não 

responderam ou não souberam responder. Do total, 7% no momento de realização 

da pesquisa estavam estud

responderam ou não souberam responder. 

No que se refere à situação de trabalho, 24% dos responsáveis tem um 

trabalho com carteira assinada, 30% são autônomos, 15% têm um trabalho informal, 

9% são aposentados, 17% estão desempregados, 1% estão recebendo algum 

benefício do governo e 4% não respon

renda pessoal, 21% recebe até R$500,00 mensais, 21% de R$501,00 a R$700,00, 

15% de R$701,00 a R$1.000,00, 4% de R$1.001,00 a R$1.500,00, 3% recebe mais 

de R$1.501,00 e 37% não responderam. 

 

Acesso à recursos públi

Neste assentamento, 18% das unidades domiciliares têm beneficiários de 

recursos públicos, sendo que 1% é do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), e 17% do Programa Bolsa Família (BF).

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Conforme mostra a tabela 

reside entre 6 e 10 anos em Itapema, porém nota

demais assentamentos  é o assentamento com o maior número de moradores 

recentes totalizando 14% do total.
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TABELA 29 – Distribuição da Faixa Etária no Assentamento 
Jardim Praiamar 

Faixa etária Distribuição 

24 anos 13% 
34 anos 27% 
44 anos 27% 
59 anos 21% 

60 anos ou mais 12% 

Quanto à escolaridade, 7% são analfabetos, 63% têm o 1º grau incompleto, 

10% o 1º grau completo, 7% o 2º grau incompleto, 12% o 2º grau completo e 1% não 

responderam ou não souberam responder. Do total, 7% no momento de realização 

da pesquisa estavam estudando e 91% não estão estudando e 2% não 

responderam ou não souberam responder.  

No que se refere à situação de trabalho, 24% dos responsáveis tem um 

trabalho com carteira assinada, 30% são autônomos, 15% têm um trabalho informal, 

9% são aposentados, 17% estão desempregados, 1% estão recebendo algum 

benefício do governo e 4% não responderam ou não souberam responder. Quanta a 

renda pessoal, 21% recebe até R$500,00 mensais, 21% de R$501,00 a R$700,00, 

15% de R$701,00 a R$1.000,00, 4% de R$1.001,00 a R$1.500,00, 3% recebe mais 

de R$1.501,00 e 37% não responderam.  

Acesso à recursos públicos 

Neste assentamento, 18% das unidades domiciliares têm beneficiários de 

recursos públicos, sendo que 1% é do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI), e 17% do Programa Bolsa Família (BF). 

Tempo de Moradia, Disposição de mudança de Bairro e 
 

Conforme mostra a tabela em Jardim Praia Mar grande parte dos moradores 

reside entre 6 e 10 anos em Itapema, porém nota-se que comparativamente aos 

demais assentamentos  é o assentamento com o maior número de moradores 

recentes totalizando 14% do total. 

 

no Assentamento 

Quanto à escolaridade, 7% são analfabetos, 63% têm o 1º grau incompleto, 

10% o 1º grau completo, 7% o 2º grau incompleto, 12% o 2º grau completo e 1% não 

responderam ou não souberam responder. Do total, 7% no momento de realização 

ando e 91% não estão estudando e 2% não 

No que se refere à situação de trabalho, 24% dos responsáveis tem um 

trabalho com carteira assinada, 30% são autônomos, 15% têm um trabalho informal, 

9% são aposentados, 17% estão desempregados, 1% estão recebendo algum 

deram ou não souberam responder. Quanta a 

renda pessoal, 21% recebe até R$500,00 mensais, 21% de R$501,00 a R$700,00, 

15% de R$701,00 a R$1.000,00, 4% de R$1.001,00 a R$1.500,00, 3% recebe mais 

Neste assentamento, 18% das unidades domiciliares têm beneficiários de 

recursos públicos, sendo que 1% é do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

de mudança de Bairro e em morar em 

em Jardim Praia Mar grande parte dos moradores 

se que comparativamente aos 

demais assentamentos  é o assentamento com o maior número de moradores 



 

 

TABELA 30 - Tempo de Moradia no Assentamento Jardim Praiamar
Tempo de 

moradia em 
Itapema 

Total Casa 
Branca

BASE 397 11
até 1 ano 9,6% 0%
2 anos 6,3% 18%
3 anos 7,8% 0%
4 anos 6,8% 0%
5 anos 5,0% 0%
6 a 10 anos 30,0% 18%
11 a 20 anos 22,7% 45%
Mais de 20 anos 10,3% 18%
NS/ NR 1,5% 0%

 

Conforme mostra a tabela abaixo, a disposição para as famílias residirem em 

domicílios verticalizados está equilibrada. 

TABELA 31 -  Dispo
a

Disposição para residir em domicílios 
verticalizados

Sim 
Não 
NS/ NR 

 
No que se refere à dispo

pouco, sendo que 36% afirmam ter 

sabem ou não responderam.

 

Renda Familiar  

Das unidades domiciliares pesquisadas, 25% têm uma renda familiar de até R$

600,00, 13% de R$ 601,00 a R$

R$ 1.201,00 a R$ 2.000,00, 9% de R

familiar superior a R$ 

responderam. 

 

2.6.2.1.6. Assentamento Morretes

Conforme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Morretes é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma área plana, 

entre a BR 101 e o Rio da Fita . 
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Tempo de Moradia no Assentamento Jardim Praiamar
Bairro 

Casa 
Branca 

Alto São 
Bento 

Meia 
Praia 

Morretes IlhotaTabuleiro

11 19 0 180 45 
0% 5% 0% 10% 0% 

18% 0% 0% 9% 9% 
0% 5% 0% 6% 20% 
0% 0% 0% 8% 7% 
0% 11% 0% 3% 7% 

18% 0% 0% 30% 29% 
45% 42% 0% 27% 16% 
18% 32% 0% 7% 11% 100%
0% 5% 0% 1% 2% 

Conforme mostra a tabela abaixo, a disposição para as famílias residirem em 

está equilibrada.  

Disposição para residir em domicílios verticalizados
assentamento Jardim Praiamar 

para residir em domicílios 
verticalizados 

Distribuição (%)

44% 
43% 
13% 

à disposição para mudar de bairro, a diferença aumenta um 

pouco, sendo que 36% afirmam ter interesse, 46% afirmam não ter e 18% não 

sabem ou não responderam. 

Das unidades domiciliares pesquisadas, 25% têm uma renda familiar de até R$

601,00 a R$ 900,00, 17% de R$ 901,00 a R$ 1.200,00, 15% de 

2.000,00, 9% de R $2.001,00 a R$ 3.000,00, 2% têm uma renda 

 3.001,00 e 19% não souberam responder ou não 

Assentamento Morretes 

orme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Morretes é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma área plana, 

entre a BR 101 e o Rio da Fita .  

Tempo de Moradia no Assentamento Jardim Praiamar 

Tabuleiro
Jardim 

Praia Mar 
6 136 

0% 14% 

0% 2% 
0% 8% 
0% 7% 
0% 7% 
0% 37% 

0% 15% 
100% 7% 

0% 2% 

Conforme mostra a tabela abaixo, a disposição para as famílias residirem em 

erticalizados no 

Distribuição (%) 

para mudar de bairro, a diferença aumenta um 

, 46% afirmam não ter e 18% não 

Das unidades domiciliares pesquisadas, 25% têm uma renda familiar de até R$ 

1.200,00, 15% de 

3.000,00, 2% têm uma renda 

3.001,00 e 19% não souberam responder ou não 

orme descrição deste bairro feita no item 2, o assentamento do Bairro 

Morretes é um conjunto de unidades residenciais implantadas em uma área plana, 



 

 

De acordo com a classificação do Pla

trata de um assentamento precário do tipo 3 

Os loteamentos Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra estão em situação 

regular perante a prefeitura e cartório de Registro de Imóveis, porém as situações de 

irregularidade estão nas áreas púb

problemas referem-se a falta de condições de habitabilidade devido a utilização de 

materiais de baixo padrão, adensamento excessivo, coabitação, falta de infra 

estrutura em alguns pontos e 

O assentamento está localizado em uma área completamente plana, com 

características de mangue sendo uma área que é regularmente alagada ten

problemas de drenagem pluvial.

O loteamento possui características de traçado regular, com lotes de

acesso para veículos de médio porte. 

O loteamento Jardim Cardeal é composto por 1299 lotes no total e o Jardim 

Floresta Negra possui 443 lotes, porém, na área delimitada para o estudo foram 

computadas 486 unidades habitacionais, dispostas em lot

forma desordenada ocupando áreas de APP ou públicas. 

Figura 37– Imagem Aé
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ordo com a classificação do Planhab, pode-se afirmar que se 

um assentamento precário do tipo 3 – loteamentos irregulares. 

Os loteamentos Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra estão em situação 

regular perante a prefeitura e cartório de Registro de Imóveis, porém as situações de 

irregularidade estão nas áreas públicas e de preservação permanente. Os principais 

se a falta de condições de habitabilidade devido a utilização de 

materiais de baixo padrão, adensamento excessivo, coabitação, falta de infra 

estrutura em alguns pontos e irregularidade fundiária. 

O assentamento está localizado em uma área completamente plana, com 

características de mangue sendo uma área que é regularmente alagada ten

problemas de drenagem pluvial. 

O loteamento possui características de traçado regular, com lotes de

acesso para veículos de médio porte.  

O loteamento Jardim Cardeal é composto por 1299 lotes no total e o Jardim 

Floresta Negra possui 443 lotes, porém, na área delimitada para o estudo foram 

computadas 486 unidades habitacionais, dispostas em lotes individualmente ou de 

forma desordenada ocupando áreas de APP ou públicas.  

magem Aérea do Polígono da Área do Assentamento

Fonte: GT para PLHIS, 2011. 

se afirmar que se 

loteamentos irregulares.  

Os loteamentos Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra estão em situação 

regular perante a prefeitura e cartório de Registro de Imóveis, porém as situações de 

licas e de preservação permanente. Os principais 

se a falta de condições de habitabilidade devido a utilização de 

materiais de baixo padrão, adensamento excessivo, coabitação, falta de infra 

O assentamento está localizado em uma área completamente plana, com 

características de mangue sendo uma área que é regularmente alagada tendo sérios 

O loteamento possui características de traçado regular, com lotes definidos e 

O loteamento Jardim Cardeal é composto por 1299 lotes no total e o Jardim 

Floresta Negra possui 443 lotes, porém, na área delimitada para o estudo foram 

es individualmente ou de 

ssentamento 

 



 

 

Os assentamentos do Bairro Morrretes são consolidáveis, pois estão 

em terreno passível de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a 

alagamentos, que deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas 

apresentam-se precárias nas áreas de invasões. A r

loteamentos possui acesso a serviços e 

como principal problema a irregularidade fundiária, o adensamento excessivo, a 

coabitação e a falta de condições de habitabilidade das moradias devido aos 

materiais utilizados para construção serem de baixo padrão, 

condições de salubridade do assentamento. 

Pode-se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

ambiental, complementação da infra estrutura, 

obras de minimização de riscos de alagamentos. 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

Situação dos imóveis

Neste assentamento foram identificadas 

problemas de precariedade, onde foram realizadas 180 entrevistas. 

domiciliares pesquisadas, 

particulares e provisórias. Quanto à 

quitadas, 23% próprias e financiadas, 8% alugadas, 6% cedidas 2% estão em outra 

condição, 1% não responderam ou não souberam responder. Conforme mostra a 

tabela abaixo, os moradores deste assentamento em sua maioria nã

escritura regularizada do imóvel.

TABELA 32 –

POSSUI ESCRITURA 

Sim 
Não 
NS/ NR 

 

97% das unidades têm este domicílio como único imóvel. 

têm apenas uma família morando nesta casa.

de moradores da unidade domiciliar de uma mesma família.
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Os assentamentos do Bairro Morrretes são consolidáveis, pois estão 

de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a 

alagamentos, que deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas 

nas áreas de invasões. A região onde estão 

loteamentos possui acesso a serviços e comércio localizados no próprio bairro

como principal problema a irregularidade fundiária, o adensamento excessivo, a 

coabitação e a falta de condições de habitabilidade das moradias devido aos 

materiais utilizados para construção serem de baixo padrão, comprometendo as 

condições de salubridade do assentamento.  

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

ambiental, complementação da infra estrutura, além da regularização fundiária e de 

obras de minimização de riscos de alagamentos.  

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia.

dos imóveis 

Neste assentamento foram identificadas 275 unidades domiciliares com 

problemas de precariedade, onde foram realizadas 180 entrevistas. 

domiciliares pesquisadas, 79% são particulares e permanentes, 

particulares e provisórias. Quanto à condição do imóvel 60% são próprias e 

quitadas, 23% próprias e financiadas, 8% alugadas, 6% cedidas 2% estão em outra 

condição, 1% não responderam ou não souberam responder. Conforme mostra a 

tabela abaixo, os moradores deste assentamento em sua maioria nã

escritura regularizada do imóvel. 

– Situação da Escritura de Terrenos e C
Assentamento Morretes 

ESCRITURA DO 
TERRENO 

ESCRITURA DA CASA

33% 28%
46% 50%
21% 22%

97% das unidades têm este domicílio como único imóvel. 94% dos domicílios 

têm apenas uma família morando nesta casa. A tabela abaixo apresenta o número 

de moradores da unidade domiciliar de uma mesma família. 

Os assentamentos do Bairro Morrretes são consolidáveis, pois estão 

de regularização, apesar de possuir áreas sujeitas a 

alagamentos, que deverão ser objeto de estudos para redução dos riscos. As casas 

onde estão inseridos os 

próprio bairro. Tem 

como principal problema a irregularidade fundiária, o adensamento excessivo, a 

coabitação e a falta de condições de habitabilidade das moradias devido aos 

comprometendo as 

se afirmar que é necessária uma urbanização simples, que compreende 

o remanejamento e reassentamento das famílias em áreas de risco, recuperação 

além da regularização fundiária e de 

Abaixo serão apresentados dados da pesquisa e feita analise a fim de 

caracterizar as famílias residentes neste local e suas condições de moradia. 

unidades domiciliares com 

problemas de precariedade, onde foram realizadas 180 entrevistas. Das unidades 

% são particulares e permanentes, 21% são 

condição do imóvel 60% são próprias e 

quitadas, 23% próprias e financiadas, 8% alugadas, 6% cedidas 2% estão em outra 

condição, 1% não responderam ou não souberam responder. Conforme mostra a 

tabela abaixo, os moradores deste assentamento em sua maioria não possuem 

Situação da Escritura de Terrenos e Casas do 

ESCRITURA DA CASA 

28% 
50% 
22% 

94% dos domicílios 

A tabela abaixo apresenta o número 



 

 

TABELA 33 - Nº de 
Morretes 
 

Número de moradores da família
1 pessoa 
2 pessoas 
3 pessoas 
4 pessoas 
5 pessoas 
6 pessoas 
7 pessoas 
mais de 8 pessoas
NS/ NR 

 

Do total, 20% das famílias tem este imóvel a 1 anos, 8% a 2 anos, 6% a 3 

anos, 12% a 4 anos, 10% a 5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 14% de 11 a 20 anos, 1% 

a mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder. 

 

Figura 38- Dificuldade de Drenagem Problema 

 

Características de construção das unidades habitacionais e dos terrenos

Do total, 42% das casas são construídas em madeira, 49% em alvenaria e 9% 

são mistas. 88% das casas possuem cobertura de amianto ou telha, 10% em laje, 

1% são mistas. Das unidades domiciliares, 2% possuem 1 cômodo, 18% possuem 2 

cômodos, 22% possuem 3 cômo
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Nº de moradores por domicílio no assentamento 

Número de moradores da família Unidades Domiciliares
5% 

18% 
21% 
26% 
12% 
8% 
3% 

mais de 8 pessoas 6% 
0% 

20% das famílias tem este imóvel a 1 anos, 8% a 2 anos, 6% a 3 

anos, 12% a 4 anos, 10% a 5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 14% de 11 a 20 anos, 1% 

a mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder. 

Dificuldade de Drenagem Problema Constante no Bairro Morretes

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Características de construção das unidades habitacionais e dos terrenos

Do total, 42% das casas são construídas em madeira, 49% em alvenaria e 9% 

são mistas. 88% das casas possuem cobertura de amianto ou telha, 10% em laje, 

1% são mistas. Das unidades domiciliares, 2% possuem 1 cômodo, 18% possuem 2 

cômodos, 22% possuem 3 cômodos, 32% têm 4 cômodos e 26% de 5 a 10 

ssentamento 

Unidades Domiciliares 

20% das famílias tem este imóvel a 1 anos, 8% a 2 anos, 6% a 3 

anos, 12% a 4 anos, 10% a 5 anos, 24% de 6 a 10 anos, 14% de 11 a 20 anos, 1% 

a mais de 20 anos e 5% não responderam ou não souberam responder.  

Constante no Bairro Morretes 

 

Características de construção das unidades habitacionais e dos terrenos 

Do total, 42% das casas são construídas em madeira, 49% em alvenaria e 9% 

são mistas. 88% das casas possuem cobertura de amianto ou telha, 10% em laje, 

1% são mistas. Das unidades domiciliares, 2% possuem 1 cômodo, 18% possuem 2 

dos, 32% têm 4 cômodos e 26% de 5 a 10 



 

 

cômodos. 87% têm apenas uma unidade sanitária exclusiva, 7% têm duas 

unidades, 4% não têm nenhuma e 2% não responderam.  

Figura 39- Ocupa

 
 

Figura 40- Ocu

Acesso a serviços básicos

Quanto ao abastecimento de água, 94% têm este serviço garantido

pública, 3% por meio de poços, e 1% não responderam ou não souberam responder. 

63% possuem caixa d’água e 37% não. Com relação ao tratamento de esgoto, 28% 

o fazem por meio da rede de esgoto, 71% por fossa séptica e filtro, 1% por 

sumidouro. 
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cômodos. 87% têm apenas uma unidade sanitária exclusiva, 7% têm duas 

unidades, 4% não têm nenhuma e 2% não responderam.   

Ocupações Irregulares ao Longo do Rio da Fita

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Ocupações Irregulares ao Longo do Rio da Fita

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Acesso a serviços básicos (água, energia, coleta de lixo)

Quanto ao abastecimento de água, 94% têm este serviço garantido

pública, 3% por meio de poços, e 1% não responderam ou não souberam responder. 

63% possuem caixa d’água e 37% não. Com relação ao tratamento de esgoto, 28% 

o fazem por meio da rede de esgoto, 71% por fossa séptica e filtro, 1% por 

cômodos. 87% têm apenas uma unidade sanitária exclusiva, 7% têm duas 

ongo do Rio da Fita 

 

ongo do Rio da Fita 

 

(água, energia, coleta de lixo) 

Quanto ao abastecimento de água, 94% têm este serviço garantido pela rede 

pública, 3% por meio de poços, e 1% não responderam ou não souberam responder. 

63% possuem caixa d’água e 37% não. Com relação ao tratamento de esgoto, 28% 

o fazem por meio da rede de esgoto, 71% por fossa séptica e filtro, 1% por 



 

 

Das unidades domiciliares 94% têm o fornecimento de energia 

elétrica garantido pela rede pública, 2% por meio de gato ou rabicho e 3% não têm 

acesso à energia elétrica em seu domicílio.  

Com relação ao lixo, 97% é destinado a coleta da prefeitura e 3% é queimado 

ou enterrado.  

Figura 41 - Ocupações Recentes que vem Ocorrendo em Áreas de P
permanente. 

 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliare

Dos responsáveis, 46% pertencem ao sexo masculino e 54% ao feminino

Conforme mostra a tabela abaixo a idade está distribuída de forma mais ou menos 

equilibrada nas faixas etárias.

TABELA 34 – Distribuição da Faixa E
Faixa 
16-24 anos
25-34 anos
35-44 anos
45-59 anos

60 anos ou mais
 

Quanto a escolaridade, 4% dos entrevistados é analfabeto, 71% possuem o 

1º grau incompleto, 6% o 1º grau completo, 5% o 2º grau incompleto, 9% o 2º grau 

completo, 1% o 3º grau incompleto, 2% o 3º grau completo e 2% não responderam. 

No momento de realização

afirmaram não estar estudando. 

No que se refere à situação de trabalho 27% está trabalhando com carteira 

assinada, 1% é funcionário público, 31% é autônomo, 13% têm um trabalho informal, 

9% é aposentado, 12% está desempregado, 6% recebe algum benefício do governo 

e 1% não responderam. D

 

88 

unidades domiciliares 94% têm o fornecimento de energia 

elétrica garantido pela rede pública, 2% por meio de gato ou rabicho e 3% não têm 

acesso à energia elétrica em seu domicílio.   

Com relação ao lixo, 97% é destinado a coleta da prefeitura e 3% é queimado 

Ocupações Recentes que vem Ocorrendo em Áreas de P

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

Perfil dos responsáveis pelas unidades domiciliares  

Dos responsáveis, 46% pertencem ao sexo masculino e 54% ao feminino

Conforme mostra a tabela abaixo a idade está distribuída de forma mais ou menos 

equilibrada nas faixas etárias. 

stribuição da Faixa Etária no Assentamento 
Faixa Etária Distribuição (%) 

24 anos 14% 
34 anos 24% 
44 anos 27% 
59 anos 24% 

60 anos ou mais 12% 

Quanto a escolaridade, 4% dos entrevistados é analfabeto, 71% possuem o 

1º grau incompleto, 6% o 1º grau completo, 5% o 2º grau incompleto, 9% o 2º grau 

completo, 1% o 3º grau incompleto, 2% o 3º grau completo e 2% não responderam. 

No momento de realização da pesquisa, 2% afirmaram estar estudando e 98% 

afirmaram não estar estudando.  

No que se refere à situação de trabalho 27% está trabalhando com carteira 

assinada, 1% é funcionário público, 31% é autônomo, 13% têm um trabalho informal, 

9% é aposentado, 12% está desempregado, 6% recebe algum benefício do governo 

e 1% não responderam. Dos responsáveis, 17% têm a renda pessoal de até R$ 

unidades domiciliares 94% têm o fornecimento de energia 

elétrica garantido pela rede pública, 2% por meio de gato ou rabicho e 3% não têm 

Com relação ao lixo, 97% é destinado a coleta da prefeitura e 3% é queimado 

Ocupações Recentes que vem Ocorrendo em Áreas de Preservação 

 

Dos responsáveis, 46% pertencem ao sexo masculino e 54% ao feminino. 

Conforme mostra a tabela abaixo a idade está distribuída de forma mais ou menos 

tária no Assentamento Morretes 

Quanto a escolaridade, 4% dos entrevistados é analfabeto, 71% possuem o 

1º grau incompleto, 6% o 1º grau completo, 5% o 2º grau incompleto, 9% o 2º grau 

completo, 1% o 3º grau incompleto, 2% o 3º grau completo e 2% não responderam. 

da pesquisa, 2% afirmaram estar estudando e 98% 

No que se refere à situação de trabalho 27% está trabalhando com carteira 

assinada, 1% é funcionário público, 31% é autônomo, 13% têm um trabalho informal, 

9% é aposentado, 12% está desempregado, 6% recebe algum benefício do governo 

os responsáveis, 17% têm a renda pessoal de até R$ 



 

 

500,00, 14% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 19% de R$ 701,00 a R$ 1.000,00, 

12% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 6% mais de R$ 1.501,00, 3% não possuem 

renda, e 26% não responderam.  

Acesso a recursos públicos

Das unidades domiciliares entrevistadas, 

sendo destes 11% do Programa Bolsa Família (BF), 2% Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI) e 1% do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

 

Tempo de Moradia, 
domicílios verticalizados 

Neste assentamento, 10% dos moradores residem em Itapema há pelo 

menos 1 ano, 9% há 2 anos, 6% a 3 anos, 8% a 4 anos, 3% a 5 anos, 30% entre 6 e 

10 anos, 27% de 11 a 20 anos, 7% há mais de 20 anos. 

entrevistadas, 53% demonstram disponibilidade em residir em domicílios 

verticalizados caso houvesse um programa de habitação no município, 43% não têm 

disponibilidade e 4% não responderam ou não souberam responder. Quanto à 

disposição em mudar de bairro, 49% tem a resposta afirmativa, 39% negativa e 12% 

não souberam responder ou não responderam. 

Figura 42 - Ocupação Irregular em Área Pú
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500,00, 14% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 19% de R$ 701,00 a R$ 1.000,00, 

12% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 6% mais de R$ 1.501,00, 3% não possuem 

renda, e 26% não responderam.   

Acesso a recursos públicos 

unidades domiciliares entrevistadas, 14% recebem recursos públicos, 

sendo destes 11% do Programa Bolsa Família (BF), 2% Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI) e 1% do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Tempo de Moradia, Disposição de mudança de Bairro e 
 

Neste assentamento, 10% dos moradores residem em Itapema há pelo 

menos 1 ano, 9% há 2 anos, 6% a 3 anos, 8% a 4 anos, 3% a 5 anos, 30% entre 6 e 

10 anos, 27% de 11 a 20 anos, 7% há mais de 20 anos. Das unidades domiciliares 

entrevistadas, 53% demonstram disponibilidade em residir em domicílios 

caso houvesse um programa de habitação no município, 43% não têm 

disponibilidade e 4% não responderam ou não souberam responder. Quanto à 

ção em mudar de bairro, 49% tem a resposta afirmativa, 39% negativa e 12% 

não souberam responder ou não responderam.  

Ocupação Irregular em Área Pública entre o Campo de 
Futebol e o Rio da Fita 

Fonte: GT para PLHIS, 2011 

 

500,00, 14% de R$ 501,00 a R$ 700,00, 19% de R$ 701,00 a R$ 1.000,00, 

12% de R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00, 6% mais de R$ 1.501,00, 3% não possuem 

14% recebem recursos públicos, 

sendo destes 11% do Programa Bolsa Família (BF), 2% Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil (PETI) e 1% do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

udança de Bairro e em morar em 

Neste assentamento, 10% dos moradores residem em Itapema há pelo 

menos 1 ano, 9% há 2 anos, 6% a 3 anos, 8% a 4 anos, 3% a 5 anos, 30% entre 6 e 

as unidades domiciliares 

entrevistadas, 53% demonstram disponibilidade em residir em domicílios 

caso houvesse um programa de habitação no município, 43% não têm 

disponibilidade e 4% não responderam ou não souberam responder. Quanto à 

ção em mudar de bairro, 49% tem a resposta afirmativa, 39% negativa e 12% 

a entre o Campo de 

 



 

 

 Renda Familiar
Das unidades domiciliares entrevistadas, 22% têm a renda familiar de até R$ 

600,00, 12% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 12% de R$ 901,00 a 1.200,00, 35% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00, 7% de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00, 2% tema renda familiar 

superior a R$ 3.001,00 e 11% não responderam ou não souberam responder. 

 

TABELA 35- Quadro Resumo dos Dados das Condições Habitacionais nos 
Assentamentos 
 

Assentamento 
Total de 

habitações 

Habitações 

precarias

  
Tabuleiro 68 

Casa Branca 13 
Ilhota 172 

Alto São Bento 22 
Praia Mar 285 
Morretes 486 

Total 1046 
Nota 1 – total de unidades nos assentamentos precários reduzindo
realocadas ou reassentadas. 
 

No bairro Praia Mar, além das 285 unidades habitacionais localizadas no 

assentamento precário, segundo informações da Prefeitura Municipal, existem mais 

915 unidades habitacionais construídas em lotes com problemas de regularização 

fundiária, totalizando 1200 lotes irregulares.

Total de unidades para regularização fundiária no

Construção de novas unidades = 261 unidades (coabitação e reassentamento) + 

1.280 unidades para atender as famílias com 

comprometem mais de 30% da renda com aluguel.

Melhorias habitacionais para recuperação de unidades precárias = 499.

 

Partindo da pesquisa sobre aluguel, descrita no item 4 deste relatório, estima

1.280 famílias tem sua renda comprometida com ônus excessivo de aluguel. Esta 

estimativa considerou que,

(considerou-se uma família para cada domicílio permanente ocupado, conforme 

censo de 2010), possui renda de até dois salários mínimos, aproximadamente, 80% 

destas tem ônus excessivo com esta despesa. Na faixa seguinte (de d

salários mínimos) encontram

destas, 20% tenham sua renda comprometida excessivamente com a despesa do 
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Renda Familiar  
Das unidades domiciliares entrevistadas, 22% têm a renda familiar de até R$ 

600,00, 12% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 12% de R$ 901,00 a 1.200,00, 35% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00, 7% de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00, 2% tema renda familiar 

e 11% não responderam ou não souberam responder. 

Quadro Resumo dos Dados das Condições Habitacionais nos 

Habitações 

precarias 

Regularização 

fundiaria¹ 

 

Melhoria 

habitacional 

Reassenta

mentos

(novas 
50 48 30 
13 - - 
75 142 45 
22 - - 

234 256 205 
275 430 219 
625 876 499 

total de unidades nos assentamentos precários reduzindo-se as unidades que precisam ser 

No bairro Praia Mar, além das 285 unidades habitacionais localizadas no 

assentamento precário, segundo informações da Prefeitura Municipal, existem mais 

915 unidades habitacionais construídas em lotes com problemas de regularização 

fundiária, totalizando 1200 lotes irregulares. 

Total de unidades para regularização fundiária no Município = 1.791 unidades;

Construção de novas unidades = 261 unidades (coabitação e reassentamento) + 

unidades para atender as famílias com renda de até 05 salários

comprometem mais de 30% da renda com aluguel. 

para recuperação de unidades precárias = 499.

Partindo da pesquisa sobre aluguel, descrita no item 4 deste relatório, estima

tem sua renda comprometida com ônus excessivo de aluguel. Esta 

, se 33% das famílias que pagam aluguel no município 

se uma família para cada domicílio permanente ocupado, conforme 

censo de 2010), possui renda de até dois salários mínimos, aproximadamente, 80% 

destas tem ônus excessivo com esta despesa. Na faixa seguinte (de d

salários mínimos) encontram-se 43,3% famílias pagando aluguel. Estimou

destas, 20% tenham sua renda comprometida excessivamente com a despesa do 

Das unidades domiciliares entrevistadas, 22% têm a renda familiar de até R$ 

600,00, 12% de R$ 601,00 a R$ 900,00, 12% de R$ 901,00 a 1.200,00, 35% de R$ 

1.201,00 a R$ 2.000,00, 7% de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00, 2% tema renda familiar 

e 11% não responderam ou não souberam responder.  

Quadro Resumo dos Dados das Condições Habitacionais nos 

Reassenta

mentos 

(novas 

Coabitação 

(novas 

unidades) 
20 23-   35% 
13 05-   45% 
30 07 -   04% 
22 01 – 05% 
29 26 – 09% 
56 29  - 6% 
170 91 

se as unidades que precisam ser 

No bairro Praia Mar, além das 285 unidades habitacionais localizadas no 

assentamento precário, segundo informações da Prefeitura Municipal, existem mais 

915 unidades habitacionais construídas em lotes com problemas de regularização 

Município = 1.791 unidades; 

Construção de novas unidades = 261 unidades (coabitação e reassentamento) + 

salários mínimos que 

para recuperação de unidades precárias = 499. 

Partindo da pesquisa sobre aluguel, descrita no item 4 deste relatório, estima-se que 

tem sua renda comprometida com ônus excessivo de aluguel. Esta 

que pagam aluguel no município 

se uma família para cada domicílio permanente ocupado, conforme 

censo de 2010), possui renda de até dois salários mínimos, aproximadamente, 80% 

destas tem ônus excessivo com esta despesa. Na faixa seguinte (de dois a cinco 

se 43,3% famílias pagando aluguel. Estimou-se que 

destas, 20% tenham sua renda comprometida excessivamente com a despesa do 



 

 

aluguel. Desta forma, este grupo também comp

município. É importante lembrar, para efeitos de projeção, que os índices de reajuste 

do salário mínimo tem sido superiores aos de correção do aluguel. Também, 

havendo maior oferta de imóveis no mercado, a tendência é de queda nos valores 

de aluguel. 

TABELA 

 
  Famílias que recebem até 
dois salários (16%) 

2.406 
 

  Famílias que tem renda entre 
dois e cinco salários (43%)

6.466 
 
 
2.7. Oferta Habitacional

 
Neste item será caracterizado o mercado imobiliário do município, incluindo 

as ofertas de imóveis produzidos para todas as faixas de renda

se a demanda de edificações habitacionais de baixa renda está ou poderá ser 

suprida através do mercado privado.

 

Segundo dados do 

ocupação da população economicamente ativa nos serviços de c

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 

Aproximadamente 50 empresas cadastradas no Sinduscon compõem a cadeia de 

produção do setor da construção civil de Itapema.
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aluguel. Desta forma, este grupo também compõe o déficit habitacional do 

ante lembrar, para efeitos de projeção, que os índices de reajuste 

do salário mínimo tem sido superiores aos de correção do aluguel. Também, 

havendo maior oferta de imóveis no mercado, a tendência é de queda nos valores 

TABELA 36 – Memória de Cálculo 
Domicílios 

permanentes 
ocupados (famílias) 

16.361 

recebem até  Destes, pagam aluguel 
(33%) 

Demanda
Ônus excessivo
(80%) 

794 635 

que tem renda entre 
dois e cinco salários (43%) 

 Destes, pagam 
aluguel (50%) 

Demanda
Ônus excessivo
(20%)

3.233 646 

abitacional 

Neste item será caracterizado o mercado imobiliário do município, incluindo 

as ofertas de imóveis produzidos para todas as faixas de renda, afim de 

se a demanda de edificações habitacionais de baixa renda está ou poderá ser 

suprida através do mercado privado. 

do Cadastro Central de Empresas 2006 – IBGE,

ocupação da população economicamente ativa nos serviços de c

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas 

Aproximadamente 50 empresas cadastradas no Sinduscon compõem a cadeia de 

produção do setor da construção civil de Itapema.  

 

o déficit habitacional do 

ante lembrar, para efeitos de projeção, que os índices de reajuste 

do salário mínimo tem sido superiores aos de correção do aluguel. Também, 

havendo maior oferta de imóveis no mercado, a tendência é de queda nos valores 

Demanda por 
Ônus excessivo 

Demanda 
Ônus excessivo 
(20%) 

 

Neste item será caracterizado o mercado imobiliário do município, incluindo 

, afim de identificar 

se a demanda de edificações habitacionais de baixa renda está ou poderá ser 

IBGE, o índice de 

ocupação da população economicamente ativa nos serviços de construção civil e 

atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas somam 27.6%. 

Aproximadamente 50 empresas cadastradas no Sinduscon compõem a cadeia de 



 

 

 
Figura 43 - Evolução do Número de Cadastros Imobiliários de Itapema 

Fonte: 
 

Um aspecto que impact

o fenômeno chamado de segunda residência, que são residências secundárias, 

como sendo propriedades particulares utilizadas temporariamente, durante o tempo 

livre, por pessoas que tem suas residências perm

também ser denominadas de casa de temporada.

O Censo de 2000 (IBGE), 

ocupados de 15.038 e os de uso ocasional de 13.547. 

domicílios particulares de uso ocasio

13.547. Estes números demonstra

de forma permanente e um crescimento de 21% de domicílios para uso ocasional 

indicando uma mudança na forma de utilização dos imóveis na ci

refletem o forte crescimento populacional verificado neste período. 

conforme a pesquisa no item 4, houve um aumento significativo no número de 

domicílios alugados.  

Dos imóveis produzidos pelo mercado imobiliário destacam

padrão voltadas aos veranistas

direcionados a compradores de alto poder aquisitivo e investidores
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Evolução do Número de Cadastros Imobiliários de Itapema 
2003-2010 

Fonte: Prefeitura Municipal de Itapema 

aspecto que impacta e impõe enormes desafios para a gestão municipal é 

o fenômeno chamado de segunda residência, que são residências secundárias, 

como sendo propriedades particulares utilizadas temporariamente, durante o tempo 

livre, por pessoas que tem suas residências permanentes em outro lugar, podendo 

também ser denominadas de casa de temporada. 

enso de 2000 (IBGE), apontava um total de domicílios 

e os de uso ocasional de 13.547.  No Censo de 2000 os

domicílios particulares de uso ocasional eram de 11.142 e em 2010 totalizam 

demonstram o crescimento de 100% de domicílios ocupados 

um crescimento de 21% de domicílios para uso ocasional 

indicando uma mudança na forma de utilização dos imóveis na cidade.

refletem o forte crescimento populacional verificado neste período. 

conforme a pesquisa no item 4, houve um aumento significativo no número de 

Dos imóveis produzidos pelo mercado imobiliário destacam-se a

veranistas. São imóveis com maior valor agregado e 

direcionados a compradores de alto poder aquisitivo e investidores. 

Evolução do Número de Cadastros Imobiliários de Itapema – SC- 

 

e impõe enormes desafios para a gestão municipal é 

o fenômeno chamado de segunda residência, que são residências secundárias, 

como sendo propriedades particulares utilizadas temporariamente, durante o tempo 

anentes em outro lugar, podendo 

apontava um total de domicílios particulares 

No Censo de 2000 os 

e em 2010 totalizam 

% de domicílios ocupados 

um crescimento de 21% de domicílios para uso ocasional 

dade. Esses dados 

refletem o forte crescimento populacional verificado neste período. Além disso, 

conforme a pesquisa no item 4, houve um aumento significativo no número de 

se aqueles de alto 

São imóveis com maior valor agregado e 

 



 

 

Figura 44: Exemplo
de Alto Padrão em Itapema

 

O preço médio dos imóveis deste padrão, na chamada Zona 01 (faixa 

litorânea), oscila em torno de R$ 4.000,00 o m

Nos imóveis oferecidos nas Zonas 02 e 03 

para o mar) o preço gira em torno de R$ 2.000,00 o m

morar, sendo que há empreendimentos que ultrapassam esse valor

Os valores praticados pelo mercado no município de Itapema estão 

diretamente relacionados à distância com a orla. A planta de valores do Município, 

que apresentava valores venais muito baixos em relação ao mercado, foi atualizada 

pelo Decreto 100/2008.  O anexo

Porém, por recomendação do

A partir daí, os valores de cálculo para cobrança de ITBI passaram a ser os de 

mercado. Isto é, o custo transacional do imóvel. A planilha mencionada serve 

apenas de parâmetro. 

Para efeitos de estimativa

bairro Morretes, maior adensamento popular do município. Após levantamento no 

mercado imobiliário observou

oscila de R$ 111,00/ m2 no

bairro (às margens da BR 101).

Quanto ao custo da construção, o SINDUSCON apresenta como referência R$ 

886,00 o m2 para construções populares e R$ 653,00/

interesse social. Já o Município tra

unidades habitacionais de interesse social.
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: Exemplo de material de divulgação dos emp
tapema 

Fonte: www.baysideclub.com.br 

O preço médio dos imóveis deste padrão, na chamada Zona 01 (faixa 

litorânea), oscila em torno de R$ 4.000,00 o m2 construído, pronto para morar.

s imóveis oferecidos nas Zonas 02 e 03 (próximos à praia, mas sem vista 

para o mar) o preço gira em torno de R$ 2.000,00 o m2 construído, pronto para 

, sendo que há empreendimentos que ultrapassam esse valor

Os valores praticados pelo mercado no município de Itapema estão 

cionados à distância com a orla. A planta de valores do Município, 

que apresentava valores venais muito baixos em relação ao mercado, foi atualizada 

O anexo 4 apresenta a planilha atualizada deste Decreto. 

Porém, por recomendação do MPSC tal Decreto foi revogado pelo Decreto 13/2009. 

A partir daí, os valores de cálculo para cobrança de ITBI passaram a ser os de 

mercado. Isto é, o custo transacional do imóvel. A planilha mencionada serve 

Para efeitos de estimativa, pode-se analisar os custos da terra regularizada no 

bairro Morretes, maior adensamento popular do município. Após levantamento no 

mercado imobiliário observou-se que o custo do metro quadrado de solo ne

nos fundos do bairro a R$ 370,00/ m2 na parte frontal do 

bairro (às margens da BR 101). 

Quanto ao custo da construção, o SINDUSCON apresenta como referência R$ 

struções populares e R$ 653,00/m2 para construções de 

interesse social. Já o Município trabalha com um custo de R$ 796,00/

unidades habitacionais de interesse social. 

 

mpreendimentos 

 

O preço médio dos imóveis deste padrão, na chamada Zona 01 (faixa 

construído, pronto para morar. 

(próximos à praia, mas sem vista 

construído, pronto para 

, sendo que há empreendimentos que ultrapassam esse valor. 

Os valores praticados pelo mercado no município de Itapema estão 

cionados à distância com a orla. A planta de valores do Município, 

que apresentava valores venais muito baixos em relação ao mercado, foi atualizada 

a planilha atualizada deste Decreto. 

MPSC tal Decreto foi revogado pelo Decreto 13/2009. 

A partir daí, os valores de cálculo para cobrança de ITBI passaram a ser os de 

mercado. Isto é, o custo transacional do imóvel. A planilha mencionada serve 

se analisar os custos da terra regularizada no 

bairro Morretes, maior adensamento popular do município. Após levantamento no 

que o custo do metro quadrado de solo neste bairro 

na parte frontal do 

Quanto ao custo da construção, o SINDUSCON apresenta como referência R$ 

para construções de 

alha com um custo de R$ 796,00/m2 para 



 

 

 

Figura 45- Padrão Popular de Conjunto Habitacional Oferecido pelo 
Mercado Imobiliário  

No entanto, o mercado tenha oferecido poucas 

aos poucos se percebe que este segmento começa a ser atendido

demanda e os programas de incentivo do governo

cerca de 80 unidades com valor aproximado de R$ 70.000,00 no Bairro Mo

ano de 2010 foram protocolados na Secretaria de Gestão Urbana

para atender famílias com faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos com unidades 

que variam de R$100.000,00 a R$130.000,00. 

Seguem abaixo duas tabelas que indicam a quantidade de financiamentos 

feitos em Itapema na área habitacional através de linhas de crédito da Caixa 

Econômica Federal, o que demonstra o aumento progressivo no investimento na 

área da construção civil. 

TABELA 37 - Financiamentos H
(1) na Agência Itapema- 2007

ANO 

2007 

2008 

2009 

2010 (*) 

Total 

(*) Base atualizada até 
(1) Linha de financiamento para construção de moradias e aquisição de 

imóveis (ou residência) novos ou semi
 

Da análise da tabela acima pode confirmar o crescimento significativo do volume de 

financiamento habitacional desde 2008
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Padrão Popular de Conjunto Habitacional Oferecido pelo 

Fonte: IBAM para PLHIS 2010 
 

o mercado tenha oferecido poucas unidades de padrão popular

aos poucos se percebe que este segmento começa a ser atendido

demanda e os programas de incentivo do governo. No ano de 2009 

cerca de 80 unidades com valor aproximado de R$ 70.000,00 no Bairro Mo

ano de 2010 foram protocolados na Secretaria de Gestão Urbana

para atender famílias com faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos com unidades 

que variam de R$100.000,00 a R$130.000,00.  

abaixo duas tabelas que indicam a quantidade de financiamentos 

feitos em Itapema na área habitacional através de linhas de crédito da Caixa 

Econômica Federal, o que demonstra o aumento progressivo no investimento na 

Financiamentos Habitacionais - Aquisição e C

2007-2010 

 VALOR (R$) QUANTIDADE 

590.660,71 23 

2.992.132,56 44 

8.006.135,30 92 

 7.201.764,17 87 

18.790.692,74 246 

(*) Base atualizada até 06/10/2010 
(1) Linha de financiamento para construção de moradias e aquisição de 

imóveis (ou residência) novos ou semi-novos. 

Da análise da tabela acima pode confirmar o crescimento significativo do volume de 

financiamento habitacional desde 2008. 

Padrão Popular de Conjunto Habitacional Oferecido pelo 

 

unidades de padrão popular, 

aos poucos se percebe que este segmento começa a ser atendido devido a grande 

de 2009 foram oferecidas 

cerca de 80 unidades com valor aproximado de R$ 70.000,00 no Bairro Morretes. No 

ano de 2010 foram protocolados na Secretaria de Gestão Urbana, vários projetos 

para atender famílias com faixa de renda de 3 a 10 salários mínimos com unidades 

abaixo duas tabelas que indicam a quantidade de financiamentos 

feitos em Itapema na área habitacional através de linhas de crédito da Caixa 

Econômica Federal, o que demonstra o aumento progressivo no investimento na 

Aquisição e Construção 

(1) Linha de financiamento para construção de moradias e aquisição de 

Da análise da tabela acima pode confirmar o crescimento significativo do volume de 



 

 

TABELA 38 - Financiamentos
Construção na Construcard

ANO

2007 

2008 

2009 

2010 (*)

Total 

(*) Base 
(1) Esta linha de crédito destina
 
 
 
2.8. Mar

 

2.8.1.  Plano Diretor  

O Plano Diretor do Município de Itapema, criado pela Lei n

o plano físico e territorial de Itapema, o regulamento das edificações e estabelece 

normas gerais de parcelamento e uso do solo,  bem como instrumentos de gestão 

da cidade.  

Podemos afirmar que o atual plano é bastante restritivo e não

produção de habitações de interesse social. A atual legislação tem alguns artigos 

que dificultam a implantação de empreendimentos voltados para

interesse social, conforme será descrito abaixo, o que faz com que as dificuldades 

na aprovação, que deve passar por avaliação do Conselho Municipal de 

Planejamento Urbano – CMPU, cheguem a inviabilizar algumas propostas, pois 

normalmente estes investidores preferem construir para outro padrão ( médio e alto) 

e aproveitar ao máximo as poten

A seguir destacam-se alguns itens da legislação municipal

afirmativa acima.  

 

2.8.2. Código de Obras 

 

No artigo 65 de Código de Obras temos restrições de área mínima (60,00m2) 

das unidades habitacionais, que superam

federal aplicadas nos programas Habitacionais do Governo Federal, como o MCMV 

que prevê área de 43,00m² para apartamentos e 36m² para casas.
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Financiamentos Habitacionais – Aquisição de M
Construção na Construcard(1) -2007-2010 

ANO VALOR (R$) QUANTIDADE 

55.905,79 3 

160.851,68 21 

1.335.218,00 127 

2010 (*) 1.787.506,90 61 

3.359.483,28 312 

(*) Base atualizada 30/10/2010. 
(1) Esta linha de crédito destina-se a reforma e ampliação de moradias.

arcos Regulatórios e Legais 

Plano Diretor do Município de Itapema, criado pela Lei no 07 de 2002, institui 

o plano físico e territorial de Itapema, o regulamento das edificações e estabelece 

normas gerais de parcelamento e uso do solo,  bem como instrumentos de gestão 

Podemos afirmar que o atual plano é bastante restritivo e não

produção de habitações de interesse social. A atual legislação tem alguns artigos 

que dificultam a implantação de empreendimentos voltados para

interesse social, conforme será descrito abaixo, o que faz com que as dificuldades 

aprovação, que deve passar por avaliação do Conselho Municipal de 

CMPU, cheguem a inviabilizar algumas propostas, pois 

normalmente estes investidores preferem construir para outro padrão ( médio e alto) 

e aproveitar ao máximo as potencialidades do terreno.  

se alguns itens da legislação municipal 

No artigo 65 de Código de Obras temos restrições de área mínima (60,00m2) 

das unidades habitacionais, que superam as determinadas pela regulamentação 

federal aplicadas nos programas Habitacionais do Governo Federal, como o MCMV 

que prevê área de 43,00m² para apartamentos e 36m² para casas. 

Aquisição de Material de 

se a reforma e ampliação de moradias. 

07 de 2002, institui 

o plano físico e territorial de Itapema, o regulamento das edificações e estabelece 

normas gerais de parcelamento e uso do solo,  bem como instrumentos de gestão 

Podemos afirmar que o atual plano é bastante restritivo e não incentiva a 

produção de habitações de interesse social. A atual legislação tem alguns artigos 

que dificultam a implantação de empreendimentos voltados para habitação de 

interesse social, conforme será descrito abaixo, o que faz com que as dificuldades 

aprovação, que deve passar por avaliação do Conselho Municipal de 

CMPU, cheguem a inviabilizar algumas propostas, pois 

normalmente estes investidores preferem construir para outro padrão ( médio e alto) 

 que justificam a 

No artigo 65 de Código de Obras temos restrições de área mínima (60,00m2) 

as determinadas pela regulamentação 

federal aplicadas nos programas Habitacionais do Governo Federal, como o MCMV 

 



 

 

SEÇÃO III - EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES 
SUBSEÇÃO I - PERMANENTES 
Art. 65 - Uma ou mais edificações residenciais multifamiliares possuirão sempre: 
X - As unidades residenciais deverão ter ambientes para repouso, alimentação, serviços e 
higiene, conjugados ou não, perfazendo uma área privativa mínima de 60,0
metros quadrados). As garagens não entram no cômputo da área mínima. 
XI - As unidades residenciais situadas na ZR1 e ZR4 deverão ter no mínimo dois dormitórios, 
respeitando as áreas mínimas exigidas neste regulamento.
 

No artigo 339 temos 

compartimentos também bastante superiores as preconizadas pelos programas 

habitacionais do Governo Federal.

 
Art. 339 - Os compartimentos habitáveis obedecerão às seguintes condições, quanto a 
dimensões mínimas: Dormitórios, um com área mínima de 12,00m2 e demais com 9,00m2.

 

2.8.3. Zoneamento e Uso d

 

O código de Zoneamento e Uso do Solo no seu artigo 15 cria índices que 

limitam o numero de unidades habitacionais de maneira bastante arbitrária e 

restritiva, privilegiando unidades com padrão médio e alto, pois eleva o custo das 

unidades; 

Art. 15 - Para efeitos desta Lei, em cada Zona ou Setor Especial, os critérios de 
assentamento e implantação da edificação no terreno são estabelecidas pelos segui
parâmetros de ocupação
I - Índice K: é a fração de área que define o número máximo de unidades residenciais que 
poderão ser construídas; definido através da divisão da área do terreno pelo índice K 
específico da região (ver tabela ll). 
II - Índice C: é o índice de conforto que delimita a quantidade de apartamentos por pavimento, 
o qual é definido da seguinte maneira: 
 Uma testada, C = dois apartamentos por pavimento; 
Duas testadas, C = quatro apartamentos por pavimento. 
Uma esquina, C = três apa

  

No artigo 31 a Lei cria o Conselho de Planejamento Urbano

cada projeto de interesse social, permitindo situações não previstas na lei.

  

Art. 31 - Fica criado o Conselho Municipal de Planejamento Urbano 
Art. 32 - Compete ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano: 
I - Assessorar o Executivo e o Legislativo Municipal em assuntos relativos ao Plano Diretor, 
parcelamento, zoneament
face a dinâmica de desenvolvimento do Município. 
II - Sugerir ao Executivo medidas que tornem eficazes as diretrizes estabelecidas no Plano 
Diretor do Município. 
III - Emitir pareceres sobr
urbanística vigente e nas diretrizes e políticas de uso do solo
IV - Propor atualização da legislação urbanística com objetivo de orientar e ordenar as 
tendências de crescimento, sempre com bas
V - Orientar e proteger a comunidade contra atos particulares individualizados, ou de grupos, 
que venha contra os inte
VI - Opinar sobre estudos e propostas de ocupação urbana re
privados apresentados e efetuar ou solicitar análise de suas possíveis conseqüências na 
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EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES  
PERMANENTES  

Uma ou mais edificações residenciais multifamiliares possuirão sempre: 
As unidades residenciais deverão ter ambientes para repouso, alimentação, serviços e 

higiene, conjugados ou não, perfazendo uma área privativa mínima de 60,0
metros quadrados). As garagens não entram no cômputo da área mínima. 

As unidades residenciais situadas na ZR1 e ZR4 deverão ter no mínimo dois dormitórios, 
respeitando as áreas mínimas exigidas neste regulamento.

9 temos restrições com relação às medidas mínimas dos 

compartimentos também bastante superiores as preconizadas pelos programas 

habitacionais do Governo Federal. 

Os compartimentos habitáveis obedecerão às seguintes condições, quanto a 
: Dormitórios, um com área mínima de 12,00m2 e demais com 9,00m2.

Zoneamento e Uso do Solo 

O código de Zoneamento e Uso do Solo no seu artigo 15 cria índices que 

limitam o numero de unidades habitacionais de maneira bastante arbitrária e 

restritiva, privilegiando unidades com padrão médio e alto, pois eleva o custo das 

Para efeitos desta Lei, em cada Zona ou Setor Especial, os critérios de 
assentamento e implantação da edificação no terreno são estabelecidas pelos segui
parâmetros de ocupação:   

Índice K: é a fração de área que define o número máximo de unidades residenciais que 
poderão ser construídas; definido através da divisão da área do terreno pelo índice K 
específico da região (ver tabela ll).  

C: é o índice de conforto que delimita a quantidade de apartamentos por pavimento, 
o qual é definido da seguinte maneira:  
Uma testada, C = dois apartamentos por pavimento;  
Duas testadas, C = quatro apartamentos por pavimento.  
Uma esquina, C = três apartamentos por pavimento;  

ria o Conselho de Planejamento Urbano, o qual deve avaliar 

cada projeto de interesse social, permitindo situações não previstas na lei.

Fica criado o Conselho Municipal de Planejamento Urbano 
Compete ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano:  

Assessorar o Executivo e o Legislativo Municipal em assuntos relativos ao Plano Diretor, 
parcelamento, zoneamento e uso do solo, propondo a adequação das diretrizes urbanísticas 
face a dinâmica de desenvolvimento do Município.  

Sugerir ao Executivo medidas que tornem eficazes as diretrizes estabelecidas no Plano 

Emitir pareceres sobre a ocupação e o desenvolvimento urbano com base na legislação 
urbanística vigente e nas diretrizes e políticas de uso do solo 

Propor atualização da legislação urbanística com objetivo de orientar e ordenar as 
tendências de crescimento, sempre com base nas diretrizes expressas no Plano Diretor.

Orientar e proteger a comunidade contra atos particulares individualizados, ou de grupos, 
que venha contra os interesses e bem estar da população.  

Opinar sobre estudos e propostas de ocupação urbana referente a projetos públicos ou 
privados apresentados e efetuar ou solicitar análise de suas possíveis conseqüências na 

Uma ou mais edificações residenciais multifamiliares possuirão sempre:  
As unidades residenciais deverão ter ambientes para repouso, alimentação, serviços e 

higiene, conjugados ou não, perfazendo uma área privativa mínima de 60,00 m² (sessenta 
metros quadrados). As garagens não entram no cômputo da área mínima.  

As unidades residenciais situadas na ZR1 e ZR4 deverão ter no mínimo dois dormitórios, 
respeitando as áreas mínimas exigidas neste regulamento.  

s medidas mínimas dos 

compartimentos também bastante superiores as preconizadas pelos programas 

Os compartimentos habitáveis obedecerão às seguintes condições, quanto a 
: Dormitórios, um com área mínima de 12,00m2 e demais com 9,00m2. 

O código de Zoneamento e Uso do Solo no seu artigo 15 cria índices que 

limitam o numero de unidades habitacionais de maneira bastante arbitrária e 

restritiva, privilegiando unidades com padrão médio e alto, pois eleva o custo das 

Para efeitos desta Lei, em cada Zona ou Setor Especial, os critérios de 
assentamento e implantação da edificação no terreno são estabelecidas pelos seguintes 

Índice K: é a fração de área que define o número máximo de unidades residenciais que 
poderão ser construídas; definido através da divisão da área do terreno pelo índice K 

C: é o índice de conforto que delimita a quantidade de apartamentos por pavimento, 

, o qual deve avaliar 

cada projeto de interesse social, permitindo situações não previstas na lei. 

Fica criado o Conselho Municipal de Planejamento Urbano - CMPU.  

Assessorar o Executivo e o Legislativo Municipal em assuntos relativos ao Plano Diretor, 
o e uso do solo, propondo a adequação das diretrizes urbanísticas 

Sugerir ao Executivo medidas que tornem eficazes as diretrizes estabelecidas no Plano 

e a ocupação e o desenvolvimento urbano com base na legislação 

Propor atualização da legislação urbanística com objetivo de orientar e ordenar as 
e nas diretrizes expressas no Plano Diretor. 

Orientar e proteger a comunidade contra atos particulares individualizados, ou de grupos, 

ferente a projetos públicos ou 
privados apresentados e efetuar ou solicitar análise de suas possíveis conseqüências na 



 

 

estrutura urbana; 
VII - Analisar e deliberar sobre os usos permissíveis e casos omissos; 
VIII - Analisar e deliberar sobre os recursos 
competente sobre as questões relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. 

 

2.8.4. Lei de Parcelamento d

 

No inciso III do artigo 11 o código prevê a criação de lotes com áreas menores 

para habitação de interesse social, porem não prevê padrões de urbanização 

diferenciados para empreendimento voltados para habitação de interesse social

conforme prevê o Estatuto das Cidades para Zonas Especiais de Interesse Social 

ZEIS. 

 
Art. 11 - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 
I - As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos e 
comunitáris, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de 
ocupação prevista para a gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo; 
II - Os lotes terão área mínima de 300,00 m² (trezentos metros quadrados) e frente mínima de 
12,00m (doze metros). 
 III - Quando o loteamento se destinar a urbanização específica de interesse so
admitidos lotes com área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com 
testada mínima de 5,00 m (cinco metros);
  

Art. 83 - Nas diferentes zonas urbanas os lotes obedecerão aos parâmetros estabelecidos no 
Regulamento de Zoneame
PARÁGRAFO ÚNICO - O lote mínimo para efeito das novas aprovações 
Município, é de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de área e testada mínima de 12,00m 
(doze metros) exceto nos loteamentos pertencentes a programas s
população de baixa renda. 

 

2.8.5. Instrumentos de Gestão Urbana Previstos no Estatuto d

Cidade  

 

2.8.5.1.  Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano

        O município de Itapema não possui no seu plano diretor os instrumento

de Gestão Urbana previstos no Estatuto da Cidade, poré

mesmo em 2010, que ainda esta em curso. Esta revisão tem o intuito de adequar o 

Plano Diretor do Município as novas normas e preceitos de 

Participativa e implementar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.

Itapema é uma cidade caracterizada como Balneário e tem sua urbanização 

concentrada na orla marítima que 

Municipais em obras e infraestrutura que beneficiam 

não possui atividade produtiva no Município em detrimento da população local que 
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estrutura urbana; 
Analisar e deliberar sobre os usos permissíveis e casos omissos; 

Analisar e deliberar sobre os recursos interpostos às decisões do organismo municipal 
competente sobre as questões relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo. 

Lei de Parcelamento do Solo 

tigo 11 o código prevê a criação de lotes com áreas menores 

habitação de interesse social, porem não prevê padrões de urbanização 

diferenciados para empreendimento voltados para habitação de interesse social

conforme prevê o Estatuto das Cidades para Zonas Especiais de Interesse Social 

entos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos: 
As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos e 

comunitáris, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de 
ta para a gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo; 

Os lotes terão área mínima de 300,00 m² (trezentos metros quadrados) e frente mínima de 

Quando o loteamento se destinar a urbanização específica de interesse so
admitidos lotes com área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com 
testada mínima de 5,00 m (cinco metros); 

Nas diferentes zonas urbanas os lotes obedecerão aos parâmetros estabelecidos no 
Regulamento de Zoneamento e Uso do Solo.  

O lote mínimo para efeito das novas aprovações 
Município, é de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de área e testada mínima de 12,00m 
(doze metros) exceto nos loteamentos pertencentes a programas s
população de baixa renda.  

Instrumentos de Gestão Urbana Previstos no Estatuto d

Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano 

O município de Itapema não possui no seu plano diretor os instrumento

de Gestão Urbana previstos no Estatuto da Cidade, porém, iniciou uma revisão 

que ainda esta em curso. Esta revisão tem o intuito de adequar o 

iretor do Município as novas normas e preceitos de 

entar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade.

Itapema é uma cidade caracterizada como Balneário e tem sua urbanização 

concentrada na orla marítima que possui a quase totalidade dos investimentos 

Municipais em obras e infraestrutura que beneficiam uma população sazonal que 

não possui atividade produtiva no Município em detrimento da população local que 

estrutura urbana;  
Analisar e deliberar sobre os usos permissíveis e casos omissos;  

interpostos às decisões do organismo municipal 
competente sobre as questões relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo.  

tigo 11 o código prevê a criação de lotes com áreas menores 

habitação de interesse social, porem não prevê padrões de urbanização 

diferenciados para empreendimento voltados para habitação de interesse social, 

conforme prevê o Estatuto das Cidades para Zonas Especiais de Interesse Social – 

entos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:  
As áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de equipamentos urbanos e 

comunitáris, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de 
ta para a gleba, ressalvado o disposto no § 1º deste artigo;  

Os lotes terão área mínima de 300,00 m² (trezentos metros quadrados) e frente mínima de 

Quando o loteamento se destinar a urbanização específica de interesse social, serão 
admitidos lotes com área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com 

Nas diferentes zonas urbanas os lotes obedecerão aos parâmetros estabelecidos no 

O lote mínimo para efeito das novas aprovações de parcelamento no 
Município, é de 300,00m² (trezentos metros quadrados) de área e testada mínima de 12,00m 
(doze metros) exceto nos loteamentos pertencentes a programas sociais destinados a 

Instrumentos de Gestão Urbana Previstos no Estatuto da 

 

O município de Itapema não possui no seu plano diretor os instrumentos 

iniciou uma revisão do 

que ainda esta em curso. Esta revisão tem o intuito de adequar o 

iretor do Município as novas normas e preceitos de Gestão Urbana 

entar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. 

Itapema é uma cidade caracterizada como Balneário e tem sua urbanização 

a quase totalidade dos investimentos 

uma população sazonal que 

não possui atividade produtiva no Município em detrimento da população local que 



 

 

acaba recebendo pouquíssimo investimento pú

qualidade de vida e marginalizando a população de baixa renda que reside no 

município. 

Para reverter esta situação e democratizar o uso do solo urbano e os 

investimentos em infra estrutura

urbana que possibilitem viabilizar a função social da propriedade e da cidade e 

reduzir a especulação gerada por este tipo de ocupação buscando recursos junto 

aos empreendimentos voltados para esta população sazonal através da 

implementação de instrumentos como, solo criado

Construir, Direito de Preempção

Cidade. 

 

2.8.5.2. Instrumentos de Regularização Fundiária

O plano diretor atual não prevê legislação para ZEIS

necessária para regularização de assentamentos irregulares já consolidados e como 

instrumento para criação de novas áreas para implantação de empreendimentos 

voltados para habitação de interesse social.

As ZEIS estão previstas na Lei 

Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos, conforme 

descrito no item 8 Programas e Ações, 

para regularizar algumas áreas 

lei, no seu art 2º: 

 

  As ZEIS instituídas por esta Lei têm por objetivo:
 I - regularizar jurídica e urbanisticamente as ocupações consolidadas em áreas públicas;
 II - efetivar o cumprimento da função social da propriedade urbana; 
III - cumprir os preceitos insculpidos em lei

  

        Esta lei não regulamenta as normas espec

que isso seja feito em um Plano de Urbanização específico, que dever

através de decreto.  

Desta forma, o município ainda não possui instrumentos para rever

situação de assentamentos precários que se estabelecem nas áreas mais afastadas 

da orla marítima e que é agravado pelo rápido aumento populacional, que não 

permite, ou não possui tempo, para que se faça planejamentos a longo e médio 

prazo. 
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endo pouquíssimo investimento público comprometendo a 

marginalizando a população de baixa renda que reside no 

Para reverter esta situação e democratizar o uso do solo urbano e os 

investimentos em infra estrutura, é necessário implantar instrumentos de gestão 

que possibilitem viabilizar a função social da propriedade e da cidade e 

rada por este tipo de ocupação buscando recursos junto 

aos empreendimentos voltados para esta população sazonal através da 

implementação de instrumentos como, solo criado - Outorga Onerosa do D

onstruir, Direito de Preempção e IPTU Progressivo, previstos no Estatuto da 

ntos de Regularização Fundiária 

O plano diretor atual não prevê legislação para ZEIS, condição

necessária para regularização de assentamentos irregulares já consolidados e como 

a criação de novas áreas para implantação de empreendimentos 

voltados para habitação de interesse social. 

As ZEIS estão previstas na Lei nº 2885 de agosto de 2010 que institui o 

Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos, conforme 

descrito no item 8 Programas e Ações, e na lei nº 2886 de agosto de 2010

ara regularizar algumas áreas especificas (áreas públicas ocupadas)

por esta Lei têm por objetivo: 
regularizar jurídica e urbanisticamente as ocupações consolidadas em áreas públicas;
efetivar o cumprimento da função social da propriedade urbana;  
cumprir os preceitos insculpidos em lei. 

não regulamenta as normas específicas de parcelamento, prevend

em um Plano de Urbanização específico, que dever

Desta forma, o município ainda não possui instrumentos para rever

situação de assentamentos precários que se estabelecem nas áreas mais afastadas 

da orla marítima e que é agravado pelo rápido aumento populacional, que não 

permite, ou não possui tempo, para que se faça planejamentos a longo e médio 

blico comprometendo a 

marginalizando a população de baixa renda que reside no 

Para reverter esta situação e democratizar o uso do solo urbano e os 

instrumentos de gestão 

que possibilitem viabilizar a função social da propriedade e da cidade e 

rada por este tipo de ocupação buscando recursos junto 

aos empreendimentos voltados para esta população sazonal através da 

Outorga Onerosa do Direito de 

previstos no Estatuto da 

, condição extremamente 

necessária para regularização de assentamentos irregulares já consolidados e como 

a criação de novas áreas para implantação de empreendimentos 

2885 de agosto de 2010 que institui o 

Programa de Regularização Fundiária de Assentamentos Urbanos, conforme 

nº 2886 de agosto de 2010, criada 

especificas (áreas públicas ocupadas). Conforme a 

regularizar jurídica e urbanisticamente as ocupações consolidadas em áreas públicas; 

íficas de parcelamento, prevendo 

em um Plano de Urbanização específico, que deverá ser instituído 

Desta forma, o município ainda não possui instrumentos para reverter uma 

situação de assentamentos precários que se estabelecem nas áreas mais afastadas 

da orla marítima e que é agravado pelo rápido aumento populacional, que não 

permite, ou não possui tempo, para que se faça planejamentos a longo e médio 



 

 

2.9. Condições Institucionais e Administrativas

O Município de Itapema administra um orçamento de aproximadamente R$ 120 

milhões por ano. Possui um quadro de, aproximadamente, 1900 servidores.

A Diretoria de Habitação, responsável pela gestão da política habita

município, está subordinada à Secretaria Municipal de Gestão Urbana. Seu quadro 

de pessoal prevê um diretor e um Assistente Social. No momento, a diretora 

nomeada acumula suas funções com a Diretoria de Análise de Projetos. A 

profissional do serviço social tem como atribuições gerenciar o trabalho técnico 

social das habitações que estão sendo construídas pelo Município, acompanhar o 

trabalho de elaboração do PLHIS, o projeto de Macro Drenagem e o projeto do PAC 

02. Os projetos técnicos de enge

secretaria das áreas de arquitetura e engenharia que dedicam parte de sua jornada 

semanal para os projetos da área de habitação.

Também a Procuradoria Geral do Município tem destinado parte de sua 

capacidade produtiva para acompanhar e subsidiar projetos e processos judiciais, 

referentes a questão habitacional e fundiária em que o Município é parte.

O município possui institu

não há fontes de recursos 

habitação para interesse social estão alocados na Secretaria de Gestão Urbana no 

programa Casa da Nossa Gente o qual possui como objetivo prover a secretaria de 

condições financeiras para 

interesse social.  De acordo com o PPA de 2010

superiores a R$ 1.400.000,00.

da SGU. 

 

Figura 46- Estrutura Administrativa da Secretaria de Gestão Urbana

 

Diretoria 
Administrativa

Chefe 
Administrativo

Chefe de Arquivo

Diretoria de Análise 
de Projetos e 
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Condições Institucionais e Administrativas 

O Município de Itapema administra um orçamento de aproximadamente R$ 120 

milhões por ano. Possui um quadro de, aproximadamente, 1900 servidores.

A Diretoria de Habitação, responsável pela gestão da política habita

município, está subordinada à Secretaria Municipal de Gestão Urbana. Seu quadro 

de pessoal prevê um diretor e um Assistente Social. No momento, a diretora 

nomeada acumula suas funções com a Diretoria de Análise de Projetos. A 

iço social tem como atribuições gerenciar o trabalho técnico 

social das habitações que estão sendo construídas pelo Município, acompanhar o 

trabalho de elaboração do PLHIS, o projeto de Macro Drenagem e o projeto do PAC 

de engenharia são realizados por profissionais da mesma 

secretaria das áreas de arquitetura e engenharia que dedicam parte de sua jornada 

semanal para os projetos da área de habitação. 

Também a Procuradoria Geral do Município tem destinado parte de sua 

dutiva para acompanhar e subsidiar projetos e processos judiciais, 

referentes a questão habitacional e fundiária em que o Município é parte.

município possui instituído um Fundo Municipal da Habitação

não há fontes de recursos orçamentários previstas para este. Os recursos para a 

habitação para interesse social estão alocados na Secretaria de Gestão Urbana no 

programa Casa da Nossa Gente o qual possui como objetivo prover a secretaria de 

condições financeiras para desenvolver e gerencias projetos de habitação de 

De acordo com o PPA de 2010-2013 estão previstos recursos 

superiores a R$ 1.400.000,00. O quadro abaixo apresenta a estrutura administrativa 

Estrutura Administrativa da Secretaria de Gestão Urbana

Secretaria de 
Gestão Urbana

Diretoria de Análise 
de Projetos e 

Habitação

Diretoria de 
Projetos

Diretoria de Obras 
Públicas

Coordenador de 
Campo

O Município de Itapema administra um orçamento de aproximadamente R$ 120 

milhões por ano. Possui um quadro de, aproximadamente, 1900 servidores. 

A Diretoria de Habitação, responsável pela gestão da política habitacional do 

município, está subordinada à Secretaria Municipal de Gestão Urbana. Seu quadro 

de pessoal prevê um diretor e um Assistente Social. No momento, a diretora 

nomeada acumula suas funções com a Diretoria de Análise de Projetos. A 

iço social tem como atribuições gerenciar o trabalho técnico 

social das habitações que estão sendo construídas pelo Município, acompanhar o 

trabalho de elaboração do PLHIS, o projeto de Macro Drenagem e o projeto do PAC 

são realizados por profissionais da mesma 

secretaria das áreas de arquitetura e engenharia que dedicam parte de sua jornada 

Também a Procuradoria Geral do Município tem destinado parte de sua 

dutiva para acompanhar e subsidiar projetos e processos judiciais, 

referentes a questão habitacional e fundiária em que o Município é parte. 

abitação, porém ainda 

previstas para este. Os recursos para a 

habitação para interesse social estão alocados na Secretaria de Gestão Urbana no 

programa Casa da Nossa Gente o qual possui como objetivo prover a secretaria de 

etos de habitação de 

2013 estão previstos recursos 

O quadro abaixo apresenta a estrutura administrativa 

Estrutura Administrativa da Secretaria de Gestão Urbana – Itapema 

 

Coordenador de 



 

 

2.10. Programas e A

O município de Itapema possui 

de regularização fundiária e assentamentos urbanos, 

e programa Casa da Nossa Gente. 

 

2.10.1. Programa de 

Urbanos 

O Município de Itapema aprovou em a Lei 2885, de 03 de agosto de 2010, que 

institui o Programa Municipal de Regularização Fundiária e Assentamentos Urbanos

Esta Lei estabelece as bases legais para os process

sentido, o Município está com alguns processos em andamento, bem como ações 

de estabilização e desestímulo às novas ocupações de áreas irregulares.

Com o objetivo de desestimular novas ocupações irregulares, foi elaborada e 

distribuída para a comunidade a Cartilha 

CONGELAMENTO de áreas 

divulgou nota de orientação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

(Anoreg-BR) dirigida a população no 

uma consulta aos cartórios antes de concluir a compra de um imóvel, para confirmar 

a regularidade do terreno e/ou da obra. 

Para corrigir os processos em que a ocupação irregular já aconteceu o 

Município está implementando ações de regularização. Algumas de caráter judicial 

como no caso do loteamento Jardim Praiamar. 

estão em andamento fazem uso de instrumentos de gestão urbana como à 

desafetação de terrenos públicos para tr

em infra-estrutura e urbanização. 

 

2.10.2. Programa 

O município possui a Lei 2422/2006 que institui o programa de apoio a moradia 

popular e a recuperação de terrenos urbanos no município. O 

doção por parte do município de matérias de bota

proprietário em dia com tributos e cadastrado no município. 

A lei nº 1463/98 dispõe sobre aprovação de programa de

construção de moradias unifamiliares destinados a atender aos moradores de baixa 

renda do município de Itapema. 
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Programas e Ações  
 

O município de Itapema possui três programas na área habitacional: programa 

de regularização fundiária e assentamentos urbanos, programa de moradia popular 

e programa Casa da Nossa Gente.  

Programa de Regularização Fundiária e Assentamentos 

O Município de Itapema aprovou em a Lei 2885, de 03 de agosto de 2010, que 

Programa Municipal de Regularização Fundiária e Assentamentos Urbanos

Esta Lei estabelece as bases legais para os processos de regularização e, neste 

sentido, o Município está com alguns processos em andamento, bem como ações 

de estabilização e desestímulo às novas ocupações de áreas irregulares.

Com o objetivo de desestimular novas ocupações irregulares, foi elaborada e 

tribuída para a comunidade a Cartilha Entenda um pouco mais sobre 

CONGELAMENTO de áreas irregulares (ver anexo 5) O Sinduscon

divulgou nota de orientação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

BR) dirigida a população no sentido de alertar para a importância de realizar 

uma consulta aos cartórios antes de concluir a compra de um imóvel, para confirmar 

a regularidade do terreno e/ou da obra.  

Para corrigir os processos em que a ocupação irregular já aconteceu o 

tá implementando ações de regularização. Algumas de caráter judicial 

como no caso do loteamento Jardim Praiamar. Outras ações de regularização que 

estão em andamento fazem uso de instrumentos de gestão urbana como à 

desafetação de terrenos públicos para transformá-los em ZEIS e os investimentos 

estrutura e urbanização.  

Programa de Moradia Econômica 

O município possui a Lei 2422/2006 que institui o programa de apoio a moradia 

popular e a recuperação de terrenos urbanos no município. O programa prevê a 

doção por parte do município de matérias de bota-fora para aterros, devendo estar o 

em dia com tributos e cadastrado no município.  

õe sobre aprovação de programa de projetos padrão para 

dias unifamiliares destinados a atender aos moradores de baixa 

renda do município de Itapema. Porém esta lei não está em vigor, tendo sido 

programas na área habitacional: programa 

programa de moradia popular 

Regularização Fundiária e Assentamentos 

O Município de Itapema aprovou em a Lei 2885, de 03 de agosto de 2010, que 

Programa Municipal de Regularização Fundiária e Assentamentos Urbanos. 

os de regularização e, neste 

sentido, o Município está com alguns processos em andamento, bem como ações 

de estabilização e desestímulo às novas ocupações de áreas irregulares. 

Com o objetivo de desestimular novas ocupações irregulares, foi elaborada e 

Entenda um pouco mais sobre 

Sinduscon do Município 

divulgou nota de orientação da Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

sentido de alertar para a importância de realizar 

uma consulta aos cartórios antes de concluir a compra de um imóvel, para confirmar 

Para corrigir os processos em que a ocupação irregular já aconteceu o 

tá implementando ações de regularização. Algumas de caráter judicial 

Outras ações de regularização que 

estão em andamento fazem uso de instrumentos de gestão urbana como à 

los em ZEIS e os investimentos 

O município possui a Lei 2422/2006 que institui o programa de apoio a moradia 

programa prevê a 

fora para aterros, devendo estar o 

projetos padrão para 

dias unifamiliares destinados a atender aos moradores de baixa 

em vigor, tendo sido 



 

 

suspensa por não estar de acordo com as capacidades técnica

prefeitura, já que não há profissionais disponíveis p

obras. 

Esta lei autoriza a fornecer projetos arquitetônicos,

respectivo acompanhamento técnico para a execução das obras constantes dos 

projetos. 

  Para receber os benefícios desta Lei, os moradores deverã

pedido através de Processo/Requerimento, dirigido à Diretoria de Bem

após análise da documentação contida no Processo/Requerimento e do laudo 

emitido da Assistente Social, referente as condições do requerente, requerente para 

ser considerado apto a receber os benefícios do Programa Municipal de Projetos de 

Casa Padrão não poderá ter outra propriedade em seu nome.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem  a disposição do 

requerente quatro modelos de projetos:ºPadr

D", para que o requerente possa escolher aquele que melhor atenda as suas 

necessidades, respeitando 

estaduais para este tipo de programa, que é de 70,00m² (seten

quadrados).  

Este programa possui um convênio com o CREA, cadastrado através do 

programa Moradia Econômica, isentando também a taxa de ART

Responsabilidade Técnica)

 O código tributário estabelece que para 

proprietário não possua outro imóvel no município, há a isenção de taxas de ISS

(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza)

se.  

2.10.3. Programa 

 

O programa Casa da Nossa Gente está no PPA 2010 a

participação de recursos próprios do município e Recursos Federais. Estão em 

execução 28 casas para reassentamento das famílias que foram atingidas pelos 

desastres naturais de novembro de 2008 as quais estão recebendo auxílio aluguel 

até a conclusão da casas. 

O empreendimento conta com recursos do

município, com investimento na ordem de R$ 772.422,00 para construção e a 
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pensa por não estar de acordo com as capacidades técnica

prefeitura, já que não há profissionais disponíveis para fazer o acompanhamento das 

Esta lei autoriza a fornecer projetos arquitetônicos, hidross

mento técnico para a execução das obras constantes dos 

Para receber os benefícios desta Lei, os moradores deverã

pedido através de Processo/Requerimento, dirigido à Diretoria de Bem

após análise da documentação contida no Processo/Requerimento e do laudo 

emitido da Assistente Social, referente as condições do requerente, requerente para 

er considerado apto a receber os benefícios do Programa Municipal de Projetos de 

Casa Padrão não poderá ter outra propriedade em seu nome. 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem  a disposição do 

requerente quatro modelos de projetos:ºPadrão A", "Padrão B", "Padrão C" e 

D", para que o requerente possa escolher aquele que melhor atenda as suas 

 o limite máximo de área construída permitido nos órgãos 

estaduais para este tipo de programa, que é de 70,00m² (seten

possui um convênio com o CREA, cadastrado através do 

programa Moradia Econômica, isentando também a taxa de ART

Responsabilidade Técnica). 

O código tributário estabelece que para casas até 70m², nas quais 

proprietário não possua outro imóvel no município, há a isenção de taxas de ISS

(Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), taxa de aprovação

Programa Casa da Nossa Gente 

O programa Casa da Nossa Gente está no PPA 2010 a 

participação de recursos próprios do município e Recursos Federais. Estão em 

execução 28 casas para reassentamento das famílias que foram atingidas pelos 

desastres naturais de novembro de 2008 as quais estão recebendo auxílio aluguel 

 

endimento conta com recursos do governo federal e contrapartida do 

município, com investimento na ordem de R$ 772.422,00 para construção e a 

pensa por não estar de acordo com as capacidades técnicas da 

ara fazer o acompanhamento das 

hidrossanitário e o 

mento técnico para a execução das obras constantes dos 

Para receber os benefícios desta Lei, os moradores deverão formalizar o 

pedido através de Processo/Requerimento, dirigido à Diretoria de Bem-estar Social, 

após análise da documentação contida no Processo/Requerimento e do laudo 

emitido da Assistente Social, referente as condições do requerente, requerente para 

er considerado apto a receber os benefícios do Programa Municipal de Projetos de 

A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem  a disposição do 

ão A", "Padrão B", "Padrão C" e Padrão 

D", para que o requerente possa escolher aquele que melhor atenda as suas 

o limite máximo de área construída permitido nos órgãos 

estaduais para este tipo de programa, que é de 70,00m² (setenta metros 

possui um convênio com o CREA, cadastrado através do 

programa Moradia Econômica, isentando também a taxa de ART (Anotação de 

casas até 70m², nas quais o 

proprietário não possua outro imóvel no município, há a isenção de taxas de ISS 

aprovação, alvará e habite-

 2013 e prevê a 

participação de recursos próprios do município e Recursos Federais. Estão em 

execução 28 casas para reassentamento das famílias que foram atingidas pelos 

desastres naturais de novembro de 2008 as quais estão recebendo auxílio aluguel 

governo federal e contrapartida do 

município, com investimento na ordem de R$ 772.422,00 para construção e a 



 

 

urbanização e infra estrutura será realizada pela Secretaria de Obras da 

Prefeitura Municipal de Itapema.

Figura 47 

 

2.10.4. Propostas em A

 

2.10.4.1. Estudos, Planos e Projetos

 

O Município foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento 

PAC 2 – na modalidade Elaboração d

Regularização Fundiária  

Praiamar, Jardim Cardeal e Floresta Negra n

Renata no Bairro Ilhota, com investimento de R$ 462.000,00 a fundo perdido, 

contemplando aproximadamente 1300 famílias nas três áreas delimitadas conforme 

figuras 50, 51 e 52.  

O objetivo do programa é 

deverão conter o planejamento do conjunto de ações necessárias para assegurar 

que os beneficiários, ao fim da implementação das obras e serviços previstos, 

disponham, no mínimo, de serviços básicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem de águas
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urbanização e infra estrutura será realizada pela Secretaria de Obras da 

cipal de Itapema. 

 – Casas em Construção no Bairro Morretes

Fonte: Setor de Obras Públicas, 2011. 

Propostas em Andamento 

Estudos, Planos e Projetos 

foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento 

na modalidade Elaboração de Estudos, Planos e Projetos de Urbanização e

 que irá contemplar os Loteamentos Irregulares Jardim 

e Floresta Negra no Bairro Morretes e Parque Residencial 

, com investimento de R$ 462.000,00 a fundo perdido, 

contemplando aproximadamente 1300 famílias nas três áreas delimitadas conforme 

O objetivo do programa é através da elaboração dos estudos e projetos que 

conter o planejamento do conjunto de ações necessárias para assegurar 

que os beneficiários, ao fim da implementação das obras e serviços previstos, 

disponham, no mínimo, de serviços básicos de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, vias de acesso, energia elétrica, 

urbanização e infra estrutura será realizada pela Secretaria de Obras da 

onstrução no Bairro Morretes 

 

foi contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento – 

e Projetos de Urbanização e 

s Loteamentos Irregulares Jardim 

e Parque Residencial 

, com investimento de R$ 462.000,00 a fundo perdido, 

contemplando aproximadamente 1300 famílias nas três áreas delimitadas conforme 

aboração dos estudos e projetos que 

conter o planejamento do conjunto de ações necessárias para assegurar 

que os beneficiários, ao fim da implementação das obras e serviços previstos, 

disponham, no mínimo, de serviços básicos de abastecimento de água, 

pluviais, vias de acesso, energia elétrica, 



 

 

unidades habitacionais que incluam módulos hidráulicos, direito de uso ou 

de propriedade dos terrenos e riscos ambientais devidamente controlados ou 

mitigados. O programa compõem

• Projeto de urbanização e parcelamento do solo no caso de regularização 

em áreas de invasões ou no caso de reassentamentos ou relocações;

• Plano de regularização fundiária englobando todos os tipos de situações 

identificadas nas áreas indicadas;

• Projeto de edificação da unidade habitacional para o caso de 

reassentamento e relocações;

• Plano de recuperação ambiental da área degradada;

• Projeto de plano de trabalho social, incluindo plano de reassentamento;

As áreas objeto deste estudo deverão, ao final, possuir 

de risco, indicando as necessidades de relocação e reassentamento e os locais 

onde os mesmos serão feitos.

 

2.10.4.2. Delimitação das áreas de intervenção

 

Figura 48 – Delimitação dos Lotes do Jardim Praiamar sobre Foto 

 
Entre a rua 450 e o Rio Pereque 
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unidades habitacionais que incluam módulos hidráulicos, direito de uso ou 

de propriedade dos terrenos e riscos ambientais devidamente controlados ou 

ompõem-se dos seguintes elementos: 

Projeto de urbanização e parcelamento do solo no caso de regularização 

em áreas de invasões ou no caso de reassentamentos ou relocações;

Plano de regularização fundiária englobando todos os tipos de situações 

identificadas nas áreas indicadas; 

dificação da unidade habitacional para o caso de 

reassentamento e relocações; 

Plano de recuperação ambiental da área degradada; 

Projeto de plano de trabalho social, incluindo plano de reassentamento;

As áreas objeto deste estudo deverão, ao final, possuir mapeamento de áreas 

de risco, indicando as necessidades de relocação e reassentamento e os locais 

onde os mesmos serão feitos. 

elimitação das áreas de intervenção 

Delimitação dos Lotes do Jardim Praiamar sobre Foto 
Aérea do ano 2010. 

Entre a rua 450 e o Rio Pereque - limite da área de estudo

unidades habitacionais que incluam módulos hidráulicos, direito de uso ou 

de propriedade dos terrenos e riscos ambientais devidamente controlados ou 

Projeto de urbanização e parcelamento do solo no caso de regularização 

em áreas de invasões ou no caso de reassentamentos ou relocações; 

Plano de regularização fundiária englobando todos os tipos de situações 

dificação da unidade habitacional para o caso de 

Projeto de plano de trabalho social, incluindo plano de reassentamento; 

mapeamento de áreas 

de risco, indicando as necessidades de relocação e reassentamento e os locais 

Delimitação dos Lotes do Jardim Praiamar sobre Foto 

 

limite da área de estudo 



 

 

Figura 49 – Delimitação dos Lotes do Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra 
Sobre Foto Aérea do Ano 2010.

 
 

 
 
Entre as ruas 448 e 418 
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Delimitação dos Lotes do Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra 

Sobre Foto Aérea do Ano 2010. 

Entre as ruas 448 e 418 -  limite da área de estudo 

Delimitação dos Lotes do Jardim Cardeal e Jardim Floresta Negra 
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Figura 50 – Delimitação dos Lotes no Parque Residencial Renata 

Sobre foto Aérea Google do Ano 2009. 
 

 
 
Entre as ruas 1202 e 1208 - limite da área de estudo 

 
2.10.4.3. Projeto de edificação para reassentamento de famílias em área 

de risco 

 
Com o objetivo de mitigação de danos ao meio ambiente  - áreas de 

mananciais de preservação ambiental e de preservação permanente, o 

município propôs um projeto para abrigar famílias, provenientes de ações de 

reassentamento das famílias em situação de risco de alagamento que estão 

em áreas públicas e de preservação permanente, atendendo ao preceito de 

proximidade com a área de origem da população livre de riscos de alagamento. 

Este projeto deverá beneficiar, diretamente, 64 famílias, com a construção 

de unidades habitacionais de 42m2 cada, sendo que as edificações serão 

compostas de 08 blocos de quatro pavimentos com 4 apartamentos cada. O 

reassentamento contará com obras de infra-estrutura e adequação de 

equipamentos urbanos totalizando uma estimativa de investimento na ordem 

de mais de 3 milhões de reais. 
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Figura 51 – Áreas de Remoção (vermelho) e Reassentamento 
(amarelo) de Famílias no Bairro Morretes 

 
 
2.11. Recursos para Financiamentos 
 

Conforme já relatado, o Município, através da Lei 2763/2009 que define 

o Plano Plurianual para o exercício 2010/2013, estabeleceu uma dotação de 

R$ 1.400.000,00 para o quadriênio. A Lei Orçamentária Anual – LOA, 

2927/2010 confirma a dotação de R$ 320.000.00 destinados a Projetos de 

Habitação de Interesse Social a serem investidos durante o ano de 2011. 

Além dos recursos próprios, o Município trabalha na elaboração de 

projetos de captação de recursos públicos dos Programas Habitacionais sob a 

gestão do SNH, em parceria entre os entes federativos. A seguir apresenta-se 

um quadro síntese com a identificação dos programas e fontes de 

financiamento destes programas: 
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TABELA 39 - Necessidades Habitacionais que Podem Ser Atendidas 
Através de Programas Habitacionais Geridos pelo Ministério das Cidades. 

NECESSIDADE  PROGRAMA/AÇÃO PROPONENTE FONTE 

Construção de 
Habitações 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público executivo municipal, 

estadual e DF 

Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse 

Social (FNHIS) 

Carta de Crédito Individual Pessoa física 

Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço 

(FGTS) 

Carta de Crédito Associativo  

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa  FGTS 

Apoio à Produção de Habitações 

Pessoa jurídica: empresa do ramo da 

construção civil FGTS 

Pró-Moradia 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FGTS 

Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa jurídica: empresa do ramo da 

construção civil. 

Fundo de 

Arrendamento 

Residencial (FAR) 

Programa Crédito Solidário 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa 

Fundo de 

Desenvolvimento Social 

(FDS) 

Subsídio à Habitação de Interesse 

Social -PSH 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF e Associações Rurais FNHIS 

Aquisição de 
Habitação Nova 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa física FGTS 

Carta de Crédito Associativo 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa FGTS 

Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa física/jurídica: proprietário de 

imóvel. FAR 

Subsídio à Habitação de 

Interesse Social -PSH 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF e Associações Rurais FNHIS 

Aquisição de 
Habitação Usada 

Apoio à Provisão 

Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público, 

executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual Pessoa física FGTS 

Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa física/jurídica: 

proprietário de imóvel. FAR 

Subsídio à Habitação de 

Interesse Social -PSH 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF e Associações Rurai FNHIS 
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Aquisição de 
Material de 
Construção 

Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade de Assentamentos 

Precários 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual  Pessoa física  FGTS 

Programa Crédito Solidário 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa FDS 

Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade  de Assentamentos 

Precários 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual  Pessoa física  FGTS 

Programa Crédito Solidário 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa FDS 

Produção de 
Lotes 

Urbanizados 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Individual  Pessoa física  FGTS 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Carta de Crédito Associativo 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa 

FGTS 

 

Requalificação de 
Imóveis Urbanos 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF 

FNHIS 

 

 

Carta de Crédito Associativo 

Pessoas físicas organizadas em 

entidade associativa FGTS 

Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) 

Pessoa jurídica: empresa do ramo da 

construção civil. FAR 

 

Apoio à Produção de Habitações 

Pessoa jurídica: empresa do ramo da 

construção civil FGTS 

Urbanização de 
Assentamentos 
Precários 

Apoio à Melhoria das 

Condições de Habitabilidade de 

Assentamentos Precários 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Intervenções em Favelas 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF OGU 

Pró-Moradia 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FGTS 

Desenvolvimento 
Institucional 

Intervenções em Favelas 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF OGU 

Pró-Moradia 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FGTS 

Apoio à Elaboração de Planos 

Habitacionais de Interesse Social 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF FNHIS 

Apoio à Provisão Habitacional de 

Interesse Social –Modalidade 

Assistência Técnica 

Poder público, executivo municipal, 

estadual e DF 

FNHIS 
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2.12. Cenários 

 
Neste item serão apresentados alguns cenários. O primeiro quadro, a 

partir dos dados do Ministério das Cidades que faz uma estimativa da 

demanda futura até o ano de 2023. Os quadros seguintes apresentam um 

cenário construído a partir dos dados coletados e com estimativas de 

crescimento de acordo com o observado nos últimos anos.  

 

2.12.1.  Projeção da Demanda futura 
 
TABELA 40- Projeção da Demanda Total de Domicílios, Segundo Período 

e Categorias de Déficit e Inadequação – Itapema - 2005-2023 
2005 2006 2007 2008 

DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ 

422 1.931 10.784 437 2.028 11.814 452 2.123 12.905 467 2.221 14.083 

            
2009 2010 2011 2012 

DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ 

482 2.326 15.384 501 2.445 16.873 522 2.585 18.610 547 2.741 20.582 

            
2013 2014 2015 2016 

DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ 

572 2.905 22.760 597 3.073 25.111 621 3.237 27.601 643 3.396 30.202 

            
2017 2018 2019 2020 

DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ 

663 3.550 32.940 683 3.704 35.855 703 3.861 38.988 723 4.022 42.367 

            
2021 2022 2023    

DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ DEFICIT INADEQ ADEQ    
743 4.187 46.016 763 4.357 49.947 783 4.530 54.172    

 
LEGENDA: 

DEFICIT 
Necessidades habitacionais (domicílios com características de rusticidade, improvisação e 
coabitação).  

INADEQ Carência de infraestrutura, com inadequação fundiária ou com densidade excessiva 
ADEQ Categorizados como adequados 

Fonte: Demanda futura por moradia no Brasil 2003-2023: uma abordagem demográfica. Elzira 
Lúcia de Oliveira, Gustavo Henrique Naves Givisiez, Eduardo Luiz Gonçalves Rios-Neto. 
Brasília: Ministério das Cidades, 2009. 
  



 
 

110 
 

 
2.12.2. Recursos Necessários   

 
Para estabelecer parâmetros que orientem o montante de recursos a 

serem investidos anualmente no período de vigência do PLHIS foi elaborado 

um cenário onde o Município assume o déficit de novas moradias, as obras de 

infraestrutura e regularização fundiária e recuperação de moradias e 

assentamentos precários relacionados às famílias com renda até 3 salários 

mínimos.  

Para atendimento das demandas futuras, serão desenvolvidas ações 

de fomento e incentivo a produção de novas unidades habitacionais pela 

iniciativa privada e sociedade organizada, através de programas do governo 

federal como Minha Casa Minha Vida. 

Segue abaixo tabela orientativa com os investimentos e o tempo 

necessários para atender a demanda habitacional do município.  

 

TABELA 41- Investimento para Produção de Novas Unidades Habitacionais 

  Déficit Produção do 
município 

Investimento 
anual 

Mercado 
(demanda 

futura) 

Prazo 

Novas 
Unidades 
Habitacionais 
urbanas   

1.541unidades  

154 unidades 
por ano (155 
no primeiro 

ano) 

 
R$ 

9.246.000,00 

 
120 

unidades 
por ano  

10 
anos  

Fonte: IBAM/GTE - PLHIS– Itapema-SC (2010). 

Para base de cálculo dos recursos necessários: 

• R$ 60.000,00 para casa com lote 

• R$ 60.000,00 para Apartamento. 

Custo de casa com lote no município de Itapema 

• Custo da casa (36,00m2)           R$ 42.200,00  

• Custo de Urbanização por lote   R$  3.800,00 

• Custo da quota de terra por lote R$  14.000,00 

Este custo está baseado nos custos das unidades habitacionais que estão 

sendo construídas pelo município e em informações da Caixa Econômica 

Federal a partir de Programas Habitacionais financiados. 
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TABELA 42- Investimento para Regularização e Recuperação de 

Assentamentos e Moradias Precárias 

 Déficit 
Produção do 

município 

 
Investimento 

anual 
Tempo 

necessário 

Melhorias 
Habitacionais 

499 50 
unidades/ano 

R$ 250.000,00 10 anos 

Infraestrutura  600 60 
unidades/ano  

 
R$ 210.000,00  10 anos  

Regularização 
Fundiária  1.791 

180 
unidades/ano  

 
R$ 270.000,00  10 anos  

Total     
 
R$ 730.000,00  10 anos  

Fonte: IBAM/GTE - PLHIS– Itapema-SC (2010). 

 

Base para cálculo dos recursos necessários: 

Custo Aplicado 

• Melhoria habitacional      R$ 5.000,00 

• Infraestrutura                   R$ 3.500,00 

• Regularização fundiária  R$ 1.500,00 

Total do custo aplicado      R$ 10.000,00. 

 

Para investimentos em ações de qualificação da equipe e do Conselho 

Municipal de Habitação estima-se um valor de R$ 20.000,00 por ano.  

Sendo assim, o total dos investimentos necessários para combater o 

déficit em 10 anos está na ordem de R$ 9.996.000,00 por ano.   

Destaca-se como estratégia para captação de recursos, a 

implementação dos instrumentos de gestão urbana, IPTU progressivo e Solo 

Criado com o objetivo de captar recursos dos empreendimentos das áreas 

mais valorizadas e direcioná-los aos projetos de interesse social. 
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3. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

3.1. Objetivo do PLHIS 

De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Habitação e com 

base no diagnóstico apresentado, o objetivo principal do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social é o de preparar e instrumentalizar o município 

para ser o gestor da política habitacional de forma planejada, articulada e 

integrada ao desenvolvimento econômico, social e ambiental da cidade. 

Com vistas a atender este objetivo a Prefeitura de Itapema nomeou um 

grupo de trabalho que está comprometido com os princípios e diretrizes que 

apresentaremos a seguir. 

3.2. Princípios do PLHIS 

a) Direito à moradia enquanto direito humano; 

b) Moradia digna como estratégia de inclusão social; 

c) Compatibilidade e integração das políticas habitacionais Federal, Estadual e 

Municipal; 

d) Função social da propriedade urbana com utilização de instrumentos que 

possibilitem melhor ordenamento do uso do solo; 

e)Estímulo à participação dos diversos segmentos da sociedade na 

implementação e controle da política habitacional. 

3.3. Diretrizes do PLHIS 

a) Fortalecer o poder público municipal para a gestão da política habitacional; 

b) Integrar a política habitacional com a política de desenvolvimento urbano, 

social e ambiental; 

c) Garantir a gestão democrática e participativa; 

d) Fortalecer o Fundo Municipal de Habitação e seu Conselho Gestor; 

e) Promover a regularização fundiária e a recuperação dos assentamentos 

precários; 

f) Promover melhorias em unidades domiciliares inadequadas e precárias; 

g) Produzir e estimular a produção de habitações de interesse social; 

h) Priorizar atendimento a famílias com renda de até 3 salários mínimos; 

i) Priorizar atendimento de famílias com crianças, idosos ou pessoas 

portadoras de deficiência. 

 



 
 

113 
 

3.4. Estratégias de Ação – Metodologia de elaboração 
 

Para enfrentar os problemas habitacionais do Município de Itapema 

apontados no diagnóstico e tendo como referência básica a Política Nacional 

de Habitação e o Plano Diretor do Município, foram desenvolvidas estratégias 

regidas pelos princípios e diretrizes do PLHIS.   

Apresentamos a seguir o detalhamento dos programas de execução 

do PLHIS Itapema e seus desdobramentos em ações e metas, indicando índice 

de eficácia, índice de eficiência (fonte de recursos e responsáveis) e os 

respectivos prazos de execução.  

As planilhas a seguir detalham as Estratégias de Ação do PLHIS de 

Itapema. As diretrizes e objetivos identificados buscam atender aos principais 

temas elencados no diagnóstico, com referência na Política Nacional de 

Habitação. 

No que diz respeito ao financiamento das ações propostas, procurou-

se prever recursos financeiros para terceirização de grande parte dos serviços 

(por meio de contratação de consultoria) na medida em que o Departamento de 

Habitação não dispõe de recursos humanos suficientes para o 

desenvolvimento das ações previstas. Quando possível, foi sugerida linha de 

financiamento para o atendimento da demanda. 

As estratégias de ação do PLHIS foram subdivididas em: Programas 

de Desenvolvimento Institucional e Programas Operacionais de Ação Direta 

para construção de novas moradias, melhorias habitacionais e regularização 

fundiária. 

3.4.1. Desenvolvimento Institucional 

• Qualificação e instrumentalização do município para gestão da Política 

Habitacional. 

• Implantação de um sistema de gestão democrática e permanente do 

PLHIS. 

 

3.4.2. Desenvolvimento Operacional 

• Produção e incentivo a produção de novas unidades habitacionais. 

• Programa de Recuperação e Regularização Fundiária de assentamentos 

precários.  
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• Promoção de melhorias habitacionais. 

• Assistência técnica para construção e reformas de moradias de 

interesse social. 

O esquema a seguir, sintetiza a relação entre estes os Programas: 

 

FIGURA 52 – Processo de Desenvolvimento no Enfrentamento dos 
Problemas Habitacionais 
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3.5. Detalhamento dos Programas, Ações e Metas 

 
Qualificação e instrumentalização do município para gestão da política habitacional. 

 
 

Justificativa: A atual estrutura municipal responsável pela implementação da política habitacional, dado a complexidade dos problemas 
diagnosticados é insuficiente. Com o intuito de reverter este quadro e garantir a implementação de uma política habitacional efetiva planejada 
de forma articulada com o planejamento urbano, ambiental e social da cidade se faz necessário uma capacitação do corpo técnico e dos 
atores sociais sobre legislação e gestão urbanística e ambiental, cartografia, cadastro técnico, elaboração, acompanhamento e avaliação de 
projetos.  

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL. 
OBJETIVOS: 
Identificar, capacitar e articular os diferentes setores e técnicos do município que possam contribuir para desenvolvimento de programas e projetos 
habitacionais, bem como potencializar os recursos humanos e técnicos disponíveis no sentido de preparar o Município para ser o gestor da Política 
Habitacional e garantir que o PLHIS assuma o efetivo papel de planejamento habitacional articulado com as demais políticas publicas.  
DIRETRIZES: 

• Fortalecimento do poder público municipal para a gestão da política habitacional. 
• Integrar a política habitacional à política de desenvolvimento urbano social e ambiental. 

AÇÕES (A) METAS (M) IND. DE EFICÁCIA 
PRODUTO 

 
PRAZO 

IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÃVEL 

A.1. Revisão da estrutura administrativa responsável 
pelo setor habitacional. 

 

M.1. Definir equipe técnica com dedicação 
exclusiva, composta no mínimo por um técnico 
da área social, um da área de engenharia ou 
arquitetura e urbanismo e um administrativo. 
Definir assessoria jurídica especializada. 

Equipe definida 12 
meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do  Ministério das 
Cidades - Programa 
Nacional de Capacitação 
das Cidades (PNCC). 

Secretaria de 
Administração e 
Secretaria de Gestão 
Urbana 

M.2. Definir atribuições.  Rol de atribuições 
definidas. 

6 meses Idem ao anterior Secretaria de 
Administração e  
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Diretoria de Habitação 
M.3. Definir estrutura física necessária. Estrutura definida 6 meses Idem ao anterior Secretaria de 

Administração e  
Diretoria de Habitação 

A.2. Capacitação do corpo técnico de gestores. 
 

 

M.1. Organização e execução de curso de 
capacitação de gestores municipais para 
montagem e gestão de projetos habitacionais. 
 

Curso executado e 
gestores capacitados 

A cada 2 
anos 

Dotação orçamentária do 
Município. Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades -  
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico e Diretoria 
de Habitação 

A.3. Criação de grupo de trabalho interdepartamental e 
interdisciplinar para apoiar o desenvolvimento dos 
projetos habitacionais do PLHIS 

 

M.1. Identificar e definir departamentos e 
técnicos de diferentes áreas que deverão atuar 
como grupo de trabalho para apoiar o 
desenvolvimento e implementação dos 
programas e projetos Habitacionais. 

Grupo de trabalho 
definido 

06 
Meses 
(para 
cada 

gestão) 

Recursos Humanos 
próprios do município 

Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico 

A.4. Construção de um sistema de informação para 
subsidiar a montagem de projetos habitacionais. 

 

M.1. Criar um banco de dados com informações 
sobre as áreas de terra disponíveis, para 
habitação no município 

Cadastro de áreas 
disponíveis 

18 
meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do ministério das 
Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico e Diretoria de  
Habitação 

M.2. Criar um banco de dados com informações 
sobre os assentamentos precários. 

Cadastro de 
assentamentos 

12 
meses 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
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Secretaria de Gestão 
Urbana  

M.3. Criar um banco de dados com informações 
sobre as áreas que necessitam de regularização 
fundiária. 

Cadastro de Áreas 
irregulares 

24 
meses 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana 

M.4. Criar um banco de dados com informações 
sobre as famílias inscritas em programas 
habitacionais. 

Cadastro de inscritos 24 
meses 

Idem ao anterior Diretoria de habitação 

A.5. Regulamentação e implementação dos 
instrumentos de desenvolvimento urbano previstos no 
Plano Diretor. 

 

M.1. Regulamentar as ZEIS tanto para a 
regularização de áreas ocupadas como para 
facilitar e reduzir os custos de implantação de 
novos empreendimentos de Habitação de 
interesse social. 

Regulamentação 
encaminhada e 

aprovada na câmara 
de vereadores 

12 
meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das 
Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Procuradoria 

M.2. Regulamentação do Direito de Preempção 
para facilitar a aquisição de áreas para 
construção de Habitação de Interesse social. 

Regulamentação 
encaminhada e 

aprovada na câmara 
de vereadores 

12 
meses 

Idem ao anterior Procuradoria 

M.3. Regulamentação do Imposto Territorial 
Urbano Progressivo e utilização compulsória, e 
da Concessão Onerosa do Direito de Construir 
(Solo Criado) para reduzir a especulação 
imobiliária e possibilitar a captação de recursos 
advinda da valorização imobiliária. 
 

Regulamentação 
encaminhada e 

aprovada na câmara 
de vereadores 

12 
meses 

Idem ao anterior Procuradoria 

M.4. Regulamentação do Direito Real de 
Concessão de Uso e para possibilitar a 

Regulamentação 
encaminhada e 

12 
meses 

Idem ao anterior Procuradoria 
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regularização de imóveis públicos ocupados por 
moradias de interesse social. 

aprovada na câmara 
de vereadores 

M.5. Regulamentação do Usucapião especial de 
imóvel para possibilitar a regularização de 
imóveis urbanos ocupados por moradias de 
interesse social. 

Regulamentação 
encaminhada e 

aprovada na câmara  

12 
meses 

Idem ao anterior Procuradoria 

A.6. Captação de recursos para a implementação da 
política habitacional. 

 

M.1. Definição de um percentual mínimo do 
orçamento municipal destinado ao Fundo 
Municipal de habitação, proporcional a 
necessidade de investimento para atender as 
necessidades habitacionais 

Percentual definido 06 
meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das 
Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Secretaria de 
Administração e 
Finanças e Controle 
Interno 

M.2. Buscar linhas de financiamentos federais e 
estaduais disponíveis para atendimento das 
demandas de Habitação de Interesse Social. 

Linhas de 
financiamento 

disponíveis 
identificadas 

Atividade 
permane

nte 

Idem ao anterior. Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico 

M.3. Recuperação parcial dos investimentos em 
habitação canalizando os recursos para o fundo 

Cobrança parcelada 
de parte do valor dos 
benefícios cedidos 
 

Atividade 
permane

nte 

Idem ao anterior. Procuradoria Tributação 
e Diretoria de Habitação 

M.4. Definir em projeto de lei a alocação dos 
recursos obtidos através da implementação dos 
instrumentos de desenvolvimento urbano (IPTU 
progressivo, Outorga Onerosa e Direito de 
Superfície) previstos no Plano Diretor para o 
Fundo Municipal de Habitação. 
 

Projeto de lei 
encaminhado e 
aprovado pela câmara 
de vereadores. 

Atividade 
permane

nte 

Idem ao anterior. Procuradoria 

A.7. Capacitar os gestores municipais e entidades da 
sociedade civil para ampliação e diversificação de 
programas de geração de renda. 
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M.1. Capacitar profissionais das secretarias 
municipais, além de entidades da sociedade civil 
para elaboração e financiamento de projetos de 
geração de renda com prioridade para a 
população de baixa renda. 

Cronograma de 
capacitações e 
capacitações 
realizadas. 

18 
meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das 
Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e 
Direitos Humanos  

M.2. Identificar necessidades educacionais e 
construir alternativas de formação profissional de 
jovens e adultos. 

Necessidades 
educacionais 
identificadas e 
alternativas 
implantadas. 

18 
meses 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Educação 

M.3. Discutir metodologias de mobilização 
comunitária para implementação dos programas 
de geração de renda com prioridade para as 
famílias de baixa renda.  

Pessoas mobilizadas 
e ocupadas em torno 
de novas alternativas 
de renda familiar, com 
acesso a maior 
qualificação 
profissional e novas 
possibilidades no 
mercado formal de 
trabalho. 

12 
meses 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Assistência 
Social, Cidadania e 
Direitos Humanos  

A.8. Instrumentalizar a equipe de fiscalização para o 
controle e inibição de novas ocupações. 

 

M1. Discutir e implementar novas estratégias de 
fiscalização e de denúncias com o objetivo de 
controlar e inibir ocupações irregulares no 
município, fazendo valer o Código de Posturas e 
Plano Diretor.  

Ações de fiscalização 
capazes de conter 
todas novas 
ocupações irregulares 
no município.  
 
 
 
 

Atividade 
permane

nte 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das 
Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Assistência 

Social, Cidadania e 
Direitos Humanos, 

Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico. 
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M2. Mobilizar e instrumentalizar as comunidades 
para que participem ativamente do controle e 
inibição das ocupações irregulares. 

Comunidade 
participando 
ativamente no 
trabalho de controle e 
inibição de novas 
ocupações 
irregulares. 

Atividade 
permane

nte 

Idem ao anterior. Diretoria de Habitação , 
Secretaria de Assistência 

Social, Cidadania e 
Direitos Humanos , e 

Secretaria de Governo e 
Planejamento 
Estratégico 
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Implantação de um sistema de gestão democrática e permanente do PLHIS. 
 

 
Justificativa: O processo de implantação do PLHIS exige o envolvimento da sociedade civil organizada de forma articulada para garantir sua 
gestão transparente, democrática e participativa. 
 

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PERMANENTE DO PLHIS. 
OBJETIVO: 
 Fortalecer o Fundo Municipal de Habitação e seu Conselho Gestor e envolver a sociedade civil organizada e a comunidade na gestão do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social. 
DIRETRIZES: 

• Garantir a gestão democrática e participativa. 
• Fortalecer o Fundo municipal de Habitação e seu Conselho Gestor. 

AÇÕES (A) METAS (M) IND. DE 
EFICÁCIA 
PRODUTO 

 
PRAZO 

IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÁVEL 

A.1. Capacitação dos conselheiros do Conselho de 
Habitação. 

 

M.1.Organização e execução de curso para 
capacitação e qualificação os conselheiros para 
colaborar na orientação, gestão e controle das 
políticas habitacionais . 
 

Curso executado 
e conselheiros 
capacitados. 

A cada 2 
anos 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Secretaria de Governo 
e Planejamento 

Estratégico 

A.2. Construção de um sistema para garantir 
monitoramento e o controle social do PLHIS . 

 

M.1. Elaboração de um relatório anual para 
avaliação dos resultados de eficácia e eficiência 
das metas do PLHIS para o conselho de 

Relatório 
realizado e 

apresentado para 

Atividade 
permanent

e 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 

Diretoria de Habitação 
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Habitação. o conselho de 
Habitação. 

financiamento do 
Ministério das Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

M.2. Elaboração de um relatório de avaliação 
dos indicadores de efetividade indicando o 
impacto das ações na redução do quadro de 
necessidades habitacionais para o Conselho de 
Habitação a cada 2 anos. 

Relatório 
realizado e 

apresentado para 
o conselho de 

Habitação. 

Atividade 
permanent

e 

Idem ao anterior 
 

Diretoria de Habitação 
E grupo gestor do 

PLHIS 

M.3. Realização de uma Conferencia de 
Habitação para prestação de contas à 
comunidade a cada 2 anos. 

Conferencia 
realizada 

Atividade 
permanent

e 

Idem ao anterior 
 

Diretoria de Habitação 
e Conselho Gestor  de 

Habitação 
A.3. Promover a organização comunitária nos 
assentamentos precários. 

 

M.1. Estimular a organização de associações de 
moradores e comissões para auxiliar no controle 
de ocupação dos assentamentos. 

Associação de 
moradores e 
comissões 
montadas 

12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 

Governo e 
Planejamento 
Estratégico 

M.2. Identificar grupos de famílias que possam 
ser agentes promotores de suas soluções de 
moradia em parceria com o poder publico. 

Famílias 
selecionadas 

12 meses Idem ao anterior 
 

Diretoria de Habitação 

A.4. Promover parcerias com entidades e instituições 
para desenvolvimento de projetos e soluções para os 
problemas habitacionais locais. 

  

M.1. Identificar entidades e instituições e 
classificá-las por grupos de interesse e ou 
atividade, como escolas, grupos religiosos, 
cooperativas, associações de moradores. 

Entidades 
selecionadas 

12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 

Diretoria de Habitação 
e 

Secretaria de Governo 
e Planejamento 

Estratégico 
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Programa Nacional de 
Capacitação das 
Cidades (PNCC). 

M.2. Elaboração de convênios e parcerias. Convênios e 
parcerias 
firmados. 

 

12 meses Idem ao anterior 
 

Secretaria de Governo 
e Planejamento 

Estratégico 
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Produção e incentivo a produção de novas unidades habitacionais. 
 

 
Justificativa: Atender a demanda por novas unidades habitacionais apontadas no déficit habitacional (1.541unidades habitacionais), o 
Município trabalha com a meta de priorizar o atendimento a famílias residentes nos assentamentos precários não regularizáveis que estão em 
situação de risco e com grave vulnerabilidade social. 
 
 A demanda futura deverá ser atendida através de projetos e parcerias com a iniciativa privada. 
 
Valor do investimento 
R$ 9.246.000,00 por ano para projetos de produção de novas unidades habitacionais, considerando o custo médio de R$ 60.000,00 por 
moradia.  
Prazo: 
Produção de 154 unidades habitacionais por ano para realocação de famílias em situação de risco. 
 

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: PRODUÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS. 
OBJETIVOS:  
Produzir e incentivar a produção de Habitação de Interesse Social com qualidade para atender a população de baixa renda e garantir o 
direito constitucional à moradia digna, resgatando a cidadania e reduzindo as desigualdades sociais. 
DIRETRIZES:  
• Produzir e estimular a produção de habitações de interesse social. 
• Garantir a gestão democrática e participativa. 
• Priorizar atendimento a famílias com renda inferior a três salários mínimos. 
• Priorizar atendimento de famílias com crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência. 
AÇÕES (A) METAS (M) IND. DE 

EFICÁCIA 
PRODUTO 

PRAZO IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÁVEL 

A.1. Identificar e definir áreas para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social 
para criação de um banco de terras reservando áreas 
para atendimento das demandas atuais e futuras. 
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M.1. Localizar vazios urbanos e áreas com 
potencial para implantação de Habitação de 
Interesse social localizadas dentro do perímetro 
urbano e na zona de expansão do município e 
identificá-las como áreas para aplicação do 
direito de preempção e transformá-las em Zonas 
de especial interesse Social para fins de 
Habitação de interesse social. 

Mapeamento das 
áreas disponíveis 

 
06 meses 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
FNHIS. 
Habitação de Interesse 
Social –HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 
Programa de subsidio 
a Habitação de 
Interesse Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

Diretoria de Habitação, 
 Secretaria de 
Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana  

M.2. Localizar e identificar áreas publicas 
disponíveis 
para implantação de equipamentos e serviços 
urbanos  para atender a população de baixa 
renda . 

Áreas 
identificadas e 
mapeadas 

 
06 meses 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação, 
Secretaria de 
Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana  

A.2. Criação de incentivos fiscais para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social. 

 

M.1. Desenvolver estudos para criar projeto de 
lei para desonerar tributos incidentes sobre a 
produção de habitação de interesse social. 

Estudo realizado  
06 meses 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 

Secretaria de 
Administração e 
Finanças tributação 
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reduzindo  impostos como IPTU, ITBI, ISSQN e 
taxas para aprovação dos projetos. 
 

do Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
FNHIS. 
Habitação de Interesse 
Social –HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de Interesse 
Social. 
OGU. 
Programa de subsidio a 
Habitação de Interesse 
Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

e Procuradoria 

M.2. Elaborar projeto de lei para reduzir impostos 
como IPTU, ITBI, ISSQN e taxas para aprovação 
dos projetos. 

Lei aprovada na 
Câmara 

 
12 meses 

Idem ao anterior  
Procuradoria 

A.3. Apoio financeiro (ou na forma de obras de infra-
estrutura ou doação de terra) as iniciativas de 
produção de moradias de interesse social. 

 

M.1. Estudos sobre alternativas e normas para 
definir procedimentos para a disponibilização de 
recursos públicos na execução de 
empreendimentos de habitação de interesse 
social que atendam a famílias com renda inferior 
a 3 salários mínimos. 

Estudo realizado. 12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 

Secretaria de 
Administração e 
Finanças e Controle 
Interno 
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FNHIS. 
Habitação de Interesse 
Social – HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 
Programa de subsidio 
a Habitação de 
Interesse Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

A.4. Apoio institucional à produção de moradia social. 
 

 

M.1. Criar mecanismos e rotinas especiais para 
agilizar a aprovação dos projetos. 

Rotinas definidas 12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
FNHIS. 
Habitação de Interesse 
Social –HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 
Programa de subsidio 

Procuradoria 
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a Habitação de 
Interesse Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

M.2. Apoio a busca de financiamentos. Identificar 
programas e 
linhas de 
financiamento 
disponíveis 

Atividade 
permanent
e 

Idem ao anterior Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico 

M.3. Selecionar e fornecer dados sobre a 
demanda habitacional e disponibilizar dados 
cadastrais 

Demanda 
quantificada e 
caracterizada 

Atividade 
permanent
e 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação 

M.4. Transformar áreas da iniciativa privada 
destinada a projetos habitacionais em ZEIS 
determinando padrões de urbanização especiais 
com vistas a viabilizar a redução dos custos de 
implantação. 

ZEIS definidas 12 meses Idem ao anterior  Procuradoria e 
Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico 

A.5. Utilização de instrumentos de desenvolvimento 
urbano para viabilização de parcerias público-privadas 
na produção de Habitação de interesse social 

 

M.1. Estudo de viabilidade para utilização do 
instrumento Consorcio Imobiliário, constante no 
artigo 46 do Estatuto da Cidade, como 
instrumento de desenvolvimento urbano.  

Estudos 
realizados 

12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
FNHIS. 
Habitação de Interesse 

Procuradoria e 
Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico 
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Social –HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 
Programa de subsidio 
a Habitação de 
Interesse Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

M.2. Analise da viabilidade para utilização do 
instrumento Operação Urbana Consorciada 
como estratégia de produção de Habitação de 
interesse social. 

Estudos 
realizados 

12 meses Idem ao anterior Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico e Diretoria 
de Habitação 

A.6.  Aquisição de terras para implantação de projetos 
habitacionais de interesse social. 

 

M.1. Pesquisar e hierarquizar e selecionar as 
áreas de terra cadastradas no banco de dados 
de terra implantado através da ação 05 do 
programa 01. 
 

Áreas 
selecionadas 

 
06 meses 

Idem ao anterior Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico Secretaria 
de Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana e Diretoria de 
Habitação 

M.2. Comprar terras para implantação de 
projetos de habitação de interesse social para 
atender famílias com renda inferior a três salários 
mínimos, com prioridade para realocação de 
famílias residentes em assentamentos precários 
em situação de risco e em áreas insalubres sem 
condições de habitabilidade. 

Áreas adquiridas 12 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
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M.3. Aquisição de terras na área rural para 
implantação de agrovilas destinadas a atender a 
população que trabalha no campo reduzindo a 
pressão social sobre o espaço urbano. 

Áreas adquiridas. 12 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 
Agricultura 

A.7. Desenvolvimento de projetos habitacionais 
destinados a atender famílias com renda inferior a três 
salários mínimos com prioridade para realocação de 
famílias residentes em assentamentos precários em 
situação de risco e sem condições de habitabilidade. 

 

M.1. Consultar a CEF para a viabilidade de 
financiamento 
 

Financiamento 
viabilizado 

 
Atividade 
Permanent
e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico 

M.2. Selecionar as famílias a serem beneficiadas Famílias 
selecionadas 

Atividade 
Permanent
e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 

M.3. Licitação para Contratação dos projetos de 
Arquitetura e urbanismo, complementares e de 
infra-estrutura básica. 

Edital de licitação  Atividade 
Permanent
e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Secretaria de 
Administração 

M.4. Contratação dos projetos acompanhamento 
e aprovação. 

Projeto aprovado Atividade 
Permanent
e 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. 
Programa Minha Casa, 
Minha Vida. 
FNHIS. 
Habitação de Interesse 
Social –HIS 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana Transporte e 
Serviços e Secretaria 
de Administração 
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Programa de subsidio 
a Habitação de 
Interesse Social-PSH. 
FGTS. 
Carta de Crédito 
Individual. 
Carta de Crédito 
Associativo. 
 

M.5. Licitação para Contratação das obras de 
infra-estrutura e construção das unidades 
habitacionais 

Edital de licitação Atividade 
Permanent
e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Secretaria de 
Infraestrutura e 
Secretaria de Gestão 
Urbana Transporte e 
Serviços e Secretaria 
de Administração 

M.6. Contratação e execução das obras de infra-
estrutura e das unidades habitacionais. 

Obras 
executadas 

Atividade 
Permanent
e 

Recursos Financeiros  
Financiamento externo 

Controle Interno e 
Secretaria de 
Administração 

M.7. Entrega das unidades habitacionais Moradias 
entregues 

Atividade 
Permanent
e 

Humanos próprios do 
Município 

Administração 
Municipal 
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Programa de Recuperação e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários. 
 

 
Justificativa: A falta de planejamento e investimento no setor habitacional nas últimas décadas gerou o surgimento de assentamentos 
irregulares em parte localizados em áreas de risco, em áreas de preservação ambiental e com habitações precárias na maioria dos casos sem 
saneamento básico e com péssimas condições de habitabilidade. Grande parte do déficit habitacional do município está localizado nestes 
assentamentos que por suas características de insalubridade e risco demandam prioridade e urgência nas ações de recuperação e 
regularização dos mesmos. 
 
Valor do investimento 
R$ 480.000,00 por ano em investimentos em terrenos, implantação de infra-estrutura, incentivos fiscais para viabilizar parcerias com a 
iniciativa privada para produção de novas unidades habitacionais. 

 
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL     

Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: RECUPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. 
OBJETIVO: 
 Recuperar assentamentos precários, reordenando a ocupação através de projetos de urbanização, implantação de obras de saneamento 
básico, melhorias habitacionais, e promover a regularização fundiária, levando qualidade de vida e cidadania a seus moradores,  
DIRETRIZES: 
• Promover a regularização fundiária e recuperação dos assentamentos precários. 
• Priorizar atendimento a famílias com renda inferior a três salários mínimos.  
• Priorizar atendimento de famílias com crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência. 

 
AÇÕES (A) METAS (M) IND. DE EFICÁCIA 

PRODUTO 
 
PRAZO 

IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÁVEL 

A.1. Criação de estrutura de gestão da política de 
regularização fundiária. 

 

M.1.Criação de grupo de trabalho 
interdepartamental e transdisciplinar para 
implementação dos processos de regularização 
fundiária. 

Grupo de trabalho 
criado 

06 meses 
(para cada 

gestão) 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 

Secretaria de Governo 
e Planejamento 
Estratégico e Diretoria 
de Habitação. 
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FNHIS. 
Programa  de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
precários. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

M.2. Ajustes e regulamentação dos instrumentos 
jurídicos para viabilizar os processos da 
regularização fundiária. 

Regulamentação 
aprovada 

12 meses Idem ao anterior Procuradoria 

M.3. Definição de critérios e normas para definir 
e hierarquizar as áreas a serem regularizadas. 

Critérios e normas 
definidas 

06 meses Idem ao anterior Procuradoria e Grupo 
Trabalho do PLHIS 

M.4. Criar fluxos e rotinas para agilizar os 
processos de regularização fundiária. 
 

Rotinas definidas 12 meses Idem ao anterior Procuradoria e Grupo 
Trabalho do PLHIS 

A.2.Identificação e hierarquização das áreas ocupadas 
irregularmente em local urbanizado, passiveis de 
regularização sem necessidade de obras estruturais. 

 

M.1. Verificar a quantidade de lotes passiveis de 
regularização sem necessidade de obras. 
 

Rol de áreas e lotes 
regularizáveis 

12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
FNHIS. 
Programa de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 

Secretaria de 
Infraestrutura, 
Secretaria de Gestão 
Urbana e Diretoria de 
Habitação 
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precários. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

M.2. Classificar as áreas de acordo com a 
situação fundiária, uso dominial e uso publico. 

Áreas e lotes 
regularizáveis 
quantificados  

12 meses Idem ao anterior. Secretaria de 
Infraestrutura, 
Secretaria de Gestão 
Urbana e Procuradoria. 

A.3. Desenvolver processos para regularização das 
áreas publicas passiveis de regularização sem 
necessidade de obras.  

 

M.1. Criar projeto de lei para desafetar as áreas 
ocupadas. 

Projeto de lei 
aprovado na câmara 

24 meses Dotação orçamentária 
do Município. Linhas 
de financiamento do 
Ministério das Cidades 
FNHIS. Programa  de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
precários. OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

Procuradoria 

M.2. Criar ZEIS para viabilizar a regularização 
quando o parcelamento não atender a legislação 

ZEIS definidas no 
Plano Diretor 

36 meses Idem ao anterior Procuradoria 
Secretaria de Governo 

e Planejamento 
Estratégico 

M.3 Elaborar Projeto de Regularização Fundiária. Assentamentos 
regularizados 

36 meses Idem ao anterior Empresa terceirizada 

A.4. Identificação e classificação dos assentamentos   
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precários cadastrados pelo município conforme banco 
de dados especifico criado na Ação 5 do programa 01. 

M.1. Classificar os assentamentos em 
regularizáveis ou não regularizáveis de acordo 
com a legislação ambiental, situação de risco e 
salubridade. 

Assentamentos 
classificados 

06 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
FNHIS. Programa de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
precários. 
OGU. Projetos 
prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

Secretaria de Gestão 
Urbana e Procuradoria. 

M.2. Hierarquizar os assentamentos 
regularizáveis de acordo com nível de 
urbanização e precariedade das moradias para 
atendimento através de projetos de recuperação 
e regularização fundiária. 

Assentamentos 
hierarquizados 

06 meses Idem ao anterior Secretaria de Gestão 
Urbana e Procuradoria. 

M.3. Hierarquizar os assentamentos não 
regularizáveis de acordo com nível de risco e 
insalubridade para atendimento através de 
projetos habitacionais destinados a realocação 
das famílias. 

Assentamentos 
hierarquizados 

06 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 

Assistência Social, 
Cidadania e Direitos 

Humanos. 
A.5. Fortalecimento e organização das comunidades a 
serem beneficiadas. 

 

M.1. Organização de associações de moradores 
e comissões para acompanhamento dos projetos 
de urbanização e regularização fundiária. 

Associações e 
comissões 

constituídas 

Atividade 
Permanent

e 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 

Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 

Governo e 
Planejamento 
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Ministério das Cidades 
FNHIS. 
Programa  de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
precários. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

Estratégico. 

M.2. Pactuar o congelamento das ocupações 
com a comunidade durante e após o processo de 
regularização. 
 

Congelamento do 
assentamento  

Atividade 
Permanent

e 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 
Infraestrutura 

M.3. Numeração das moradias e cadastramento 
detalhado das famílias residentes no 
assentamento. 

Numeração e 
cadastro das 

moradias 

12 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 
Infraestrutura 

A.6. Contratação de empresa para elaboração dos 
projetos de urbanização e regularização fundiária dos 
assentamentos cadastrados e classificados como 
regularizáveis. 

 

M.1. Elaboração de termo de referencia para 
contratação incluindo no mínimo os seguintes 
objetivos; Levantamento topográfico, cadastral e 
dominial da área ocupada; analise do quadro 
jurídico e dominial  do local para empreender as 
ações de regularização fundiária; Identificação 
das moradias que necessitam de realocação; 
elaboração do projeto urbanístico contemplando 
o sistema viário, infra-estrutura de drenagem e 
saneamento básico, instalações elétricas e o 

Termo de referencia 
elaborado e 

aprovado pelo 
Conselho Municipal 

de Habitação 

06 meses 
(para cada 

gestão) 

Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
FNHIS. 
Programa  de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 

Diretoria de Habitação  
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parcelamento da terra de formas a garantir a 
regularização fundiária.  

Assentamentos 
precários. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

M.2. Elaboração de edital de licitação e 
contratação dos projetos. 

Contratação dos 
serviços 

06 meses 
(para cada 

gestão) 

Idem ao anterior Secretaria de 
Administração 

M.3. Elaboração do Projeto de urbanização com 
a devida aprovação. 

Projeto entregue e 
aprovado 

12 meses 
(para cada 

gestão) 

Idem ao anterior Empresa terceirizada 

A.7.  Contratação e execução das obras de 
urbanização e regularização fundiária. 

 

M.1. Consulta junto a CEF sobre a viabilidade de 
financiamento. 

Financiamento 
viabilizado 

12 meses Dotação orçamentária 
do Município. 
Linhas de 
financiamento do 
Ministério das Cidades 
FNHIS. 
Programa de 
Urbanização, 
Regularização e 
Integração de 
Assentamentos 
precários. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

Secretaria de Gestão 
Urbana 

M.2. Elaboração de edital de licitação e 
contratação das obras. 

Obra contratada 12 meses 
(para cada 

Idem ao anterior Secretaria de 
Administração 
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gestão) 
M.3. Realocação de moradias situadas em área 
de risco ou que interfiram no projeto (20 famílias 
por ano).  

Famílias Realocadas Atividade 
Permanent

e 

Idem ao anterior Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 
Infraestrutura 

M.4. Execução das obras de infra-estrutura 
urbana e saneamento básico  

Obras executadas Atividade 
Permanent

e 

Idem ao anterior Secretaria de 
Infraestrutura e 

Empresa terceirizada 
M.5. Execução de melhorias habitacionais para 
promover a regularização edilícia. 

Melhorias 
habitacionais 
executadas 

Atividade 
Permanent

e 

Idem ao anterior  
Empresa terceirizada 

M.6. Aprovação do projeto de regularização 
fundiária. 

Titulação da terra 12 meses 
(para cada 

gestão) 

Idem ao anterior  
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Promoção de melhorias habitacionais 

 
Justificativa: Para atender ao déficit qualitativo de 499 domicílios inadequados em condições de serem recuperados o PLHIS prevê um 
programa de melhorias habitacionais para atendimento prioritário aos projetos de recuperação de assentamentos precários com previsão de 
atendimentos isolados para promover a recuperação de moradias degradadas e a execução de melhorias e reformas para garantir as 
condições de habitabilidade e saneamento básico. 
Prazo e estimativa: Execução de 50 melhorias habitacionais por ano (complemento programa de Recuperação e Regularização de 
Assentamentos Precários). 
Valor do investimento: R$ 250.000,00 por ano, considerando o custo médio de R$ 5.000,00 por beneficio. 

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: PROMOÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS 
OBJETIVO: 
 Promover a recuperação de moradias precárias localizadas em áreas passíveis de recuperação e regularização com fornecimento de recursos 
para obras de reformas e instalações sanitárias para proporcionar melhoria nas condições de habitabilidade e conforto reduzindo o déficit 
habitacional qualitativo. 
DIRETRIZES: 
• Promover melhorias em unidades domiciliares inadequadas e precárias. 
• Priorizar atendimento a famílias com renda inferior a três salários mínimos. 
• Priorizar atendimento de famílias com crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência. 

AÇÕES (A) METAS (M) Ind. De eficácia 
PRODUTO 

 
PRAZO 

IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÁVEL 

A.1. Execução de melhorias habitacionais e reformas 
isoladas em domicílios precários e ou em situação de 
risco. 

 

M.1. Consulta junto a CEF sobre a viabilidade de 
financiamento. 

Financiamento 
viabilizado 

Atividade 
permanent

e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 

Governo e 
Planejamento 

M.2. Fornecer assessoria técnica para realização 
das obras de reforma necessárias para garantir 
condições de segurança e habitabilidade. 

Projeto da 
intervenção 

Atividade 
permanent

e 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 

Secretaria de Gestão 
Urbana 
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do Ministério das  
Cidades. 
FNHIS. 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

M.3. Fornecer kits de materiais de construção.  Kit entregue Atividade 
permanent

e 

Idem ao anterior. Diretoria de Habitação 
 

M.4. Orientar e organizar as famílias residentes 
em domicílios inadequados para contratação de 
financiamento junto a CEF para buscar recursos 
para reformar ou ampliar suas moradias. 
 

Famílias atendidas Atividade 
permanent

e 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 
 

M.5. Construção de instalações sanitárias nos 
domicílios cadastrados sem banheiros. 
 

Instalação sanitária 
executada 

12 meses Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das  
Cidades. 
FNHIS. 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social. 
OGU. 

Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 

Favelas). 
 

Secretaria de 
Infraestrutura e 

Empresa terceirizada 
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A.2. Implementação de melhorias habitacionais nas 
moradias dos assentamentos precários hierarquizados 
para serem atendidos pelo programa de recuperação e 
regularização fundiária.  

 

M.1. Consultar a CEF para a viabilidade de 
financiamento 
 

Financiamento 
viabilizado 

 
Atividade 
Permanen

te 

Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 
e Secretaria de 

Governo e 
Planejamento 

M.2. Identificação e mapeamento das moradias 
que necessitam de melhorias no assentamento. 

Moradias 
identificadas e 

mapeadas 

06 meses Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 
 

M.3. Caracterizar e quantificar as melhorias 
necessárias. 

Caracterização e 
quantificação das 

melhorias 

12 meses Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de Habitação 
 

A.3.  Estímulos de ações de autoconstrução para 
execução das melhorias habitacionais.  

 

M.1.  Identificar famílias que possam ser agentes 
promotoras das suas soluções de moradia em 
parceria com o poder publico. 

Famílias 
identificadas 

12 meses  Recursos Humanos 
próprios do Município 

Diretoria de 
Habitação e 

Secretaria de 
Assistência Social, 

Cidadania e Direitos 
Humanos 

M.2.  Fornecer assessoria técnica para 
realização das obras de reforma necessárias 
para garantir condições de segurança e 
habitabilidade. 

Acompanhamento 
técnico das obras 

Atividade 
Permanent

e 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do Ministério das  
Cidades. 
FNHIS. Ação Provisão 
Habitacional de Interesse 
Social. OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

 
Diretoria de 
Habitação 
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M.3.  Compra e fornecimento do material 
necessário para execução das melhorias 
habitacionais. 

Materiais 
disponibilizados 

Atividade 
Permanent

e 

Dotação orçamentária do 
Município. 
Linhas de financiamento 
do ministério das 
Cidades. 
FNHIS. 
Ação Provisão 
Habitacional de Interesse 
Social. 
OGU. 
Projetos prioritários de 
Investimento- PPI 
(Intervenções em 
Favelas). 

Secretaria de 
Administração e 

Secretaria de Gestão 
Urbana 

M.4.  Execução e acompanhamento das obras 
de melhorias habitacionais. 

Habitações 
recuperadas 

Atividade 
Permanent

e 

Idem ao anterior Secretaria de Gestão 
Urbana 
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Assistência técnica para construção e reformas de moradias de interesse social. 

 
Justificativa: Grande parte dos problemas habitacionais de Itapema são ocasionadas por ocupações irregulares, e pela rápida degradação das 
edificações executadas sem qualquer orientação técnica. Este programa tem caráter preventivo para evitar que novas edificações venham a 
ser problemas habitacionais no futuro. Este programa se caracteriza como atividade permanente. 
 
Valor do investimento: R$ 30.000,00 por ano. 
 

PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 
Município de Itapema - SC 

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS DE INTERESSE SOCIAL. 
OBJETIVOS: 

• Dar acesso á população de baixa renda a serviços de engenharia e arquitetura para construção de moradias econômicas, regularização e 
recuperação de moradias inadequada, fornecendo de forma simples e desburocratizada projetos e assessoria técnica gratuita. 

• Otimizar e qualificar  o uso e aproveitamento do espaço edificado, 
• Formalizar o processo de construção, reforma ou ampliação da habitação perante o poder público,  
• Evitar novas ocupações de áreas de risco ou de interesse ambiental   
• Propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com as leis urbanísticas e ambientais. 

DIRETRIZES 
• Promover melhorias em unidades domiciliares inadequadas e precárias. 
•  Priorizar atendimento a famílias com renda inferior a três salários mínimos. 
• Priorizar atendimento de famílias com crianças, idosos ou pessoas portadoras de deficiência. 

AÇÕES (A) METAS (M) IND. DE 
EFICÁCIA 
PRODUTO 

PRAZO IND. DE EFICIÊNCIA 
RECURSOS RESPONSÁVEL 

A.1. Fornecimento de projetos e assistência técnica 
para construção e reforma de moradias de interesse 
social 

 

M.1. Identificar entidades de classe do setor de 
engenharia e arquitetura e Universidade para 
desenvolver projeto de convenio para 
fornecimento de projetos e assistência técnica 
para construção e reforma de moradias de 

Entidades 
identificadas 

06 Meses Dotação 
orçamentária do 
Município. 
Linhas de 
financiamento do 

Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento 
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interesse social. Ministério das 
Cidades. 
FNHIS. 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social-
Modalidade 
Assistência técnica 

M.2. Definir critérios para fornecimento de 
projetos e assistência técnica. 

Critérios definidos 06 Meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Assistência 

Social, Cidadania e Direitos 
Humanos 

M.3. Definir as atribuições e responsabilidades 
de todos os parceiros envolvidos  

Atribuições 
definidas 

06 Meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento 
M.4. Elaborar convênio para fornecimento de 
projetos e assistência técnica. 

Convenio firmado 12 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento 
M.5. Definir valores e prever dotação 
orçamentária. 

Valor definido e 
incluído no 
orçamento 

12 meses Idem ao anterior Diretoria de Habitação e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento 
A.2.  Instrumentalizar a equipe de fiscalização para o 
controle e inibição de novas ocupações. 

 

M1. Discutir e implementar novas estratégias de 
fiscalização e de denúncias com o objetivo de 
controlar e inibir ocupações irregulares no 
município, fazendo valer o Código de Posturas e 
Plano Diretor. 

Ações de 
fiscalização 
capazes de 
conter todas 
novas ocupações 
irregulares no 
município  
 
 
 

Atividade 
permanent

e 

Dotação 
orçamentária do 
Município. Linhas de 
financiamento do 
Ministério das  
Cidades. FNHIS. 
Ação Provisão 
Habitacional de 
Interesse Social-
Modalidade 
Assistência técnica. 

Secretaria de Gestão Urbana e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento 
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M2. Mobilizar e instrumentalizar as comunidades 
para que participem ativamente do controle e 
inibição das ocupações irregulares. 

Comunidade 
participando 
ativamente no 
trabalho de 
controle e 
inibição de novas 
ocupações 
irregulares. 

Atividade 
permanent

e 

Idem ao anterior. Secretaria de Gestão Urbana e 
Secretaria de Governo e 

Planejamento e Secretaria de 
Assistência Social, Cidadania e 

Direitos Humanos 
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3.6. Planejamento Físico-financeiro para o enfrentamento do déficit habitacional 
 
Para estabelecer parâmetros que orientem o montante de recursos a ser 

investidos anualmente no período de vigência do PLHIS foram projetadas ações com um 

cenário onde o Município assume o déficit de novas moradias para atender as famílias 

que residem em imóveis precários e/ou em situação de risco e as famílias que 

comprometem em mais de 30% sua renda familiar com aluguel, as obras de 

infraestrutura e regularização fundiária e recuperação de moradias e assentamentos 

precários relacionados às famílias com renda até 3 salários mínimos.  

Para financiar os projetos o Município conta com Programas do Ministério das 

Cidades, conforme tabela apresentada na página 107, mas também assume o 

compromisso de aportar, através do Fundo Municipal de Habitação, no mínimo, 10% dos 

valores com recursos próprios, tendo em vista a contrapartida dos projetos. 

Para atendimento das famílias que possuem renda familiar entre três e cinco 

salários mínimos, que pagam aluguel e as demandas futuras, serão desenvolvidas 

ações de fomento e incentivo a produção de novas unidades habitacionais pela iniciativa 

privada e sociedade organizada, através de programas do governo federal como Minha 

Casa Minha Vida. 

Segue abaixo tabela orientativa com os investimentos e o tempo necessários para 

atender a demanda habitacional do município.  

 
TABELA 43- Investimento para Produção de Novas Unidades Habitacionais 

 Demanda Atual Déficit Produção do 
município 

Mercado Investimento 
Anual 

R$ 

Prazo 

Realocação, 
Coabitação e 
Unidades 
Precárias   

261  26 
unidades/ano  

 
 

 
1.560.000,00  10 anos  

Ônus excessivo 
com aluguel - até 
03 salários 
mínimos   

635  63 
unidades/ano  

 
 

 
3.780.000,00  10 anos  

Ônus excessivo 
com aluguel - 
entre 03 e 05 
salários mínimos   

645   

 
65 unidades/ano 

 
3.900.000,00  10 anos  

Total   1.541unidades  89 unidades 
por ano  

 
65 unidades 

por ano 

 
9.240.000,00  10 

anos  
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 Demanda Atual Déficit Produção do 
município 

Mercado Investimento 
Anual 

R$ 

Prazo 

  
Demanda Futura 

 
1.200 

unidades 

  
120/ano 

 
7.200.000,00 

 
10 

anos 
Fonte: IBAM/GTE - PLHIS– Itapema-SC (2010). 

 
 
Para base de cálculo dos recursos necessários: 

• R$ 60.000,00 para casa com lote 
• R$ 60.000,00 para Apartamento. 

Custo de casa com lote no município de Itapema 
• Custo da casa (36,00m2)           R$ 42.200,00  
• Custo de Urbanização por lote   R$  3.800,00 
• Custo da quota de terra por lote R$  14.000,00 

Este custo está baseado nos custos das unidades habitacionais que estão sendo 
construídas pelo município e em informações da Caixa Econômica Federal a partir de 
Programas Habitacionais financiados. 
 

 

3.7. Estratégia Territorial 

Para reverter o processo contínuo de exclusão social da população de baixa renda no 

espaço urbano e resgatar o direito à cidade, o município precisa desenvolver ações para garantir 

uma reserva de terra urbanizada ou urbanizável para a população mais pobre. Estas ações 

deverão localizar os vazios urbanos e orientar a localização de novas áreas urbanas para 

habitação de interesse social, bem como demarcar as áreas de assentamentos precários 

consolidados e regularizáveis indicando estas áreas como áreas de especial interesse social 

para fins de habitação (ZEIS). 

Se não houver uma intervenção do poder publico no processo de ocupação do território 

urbano, o mercado e a especulação imobiliária irão expulsar a população mais pobre para áreas 

desvalorizadas e insalubres perpetuando o atual processo de ocupação excludente 

marginalizando a população trabalhadora mais pobre da cidade. 

 

3.8. Quantificação de Terra Necessária para Atendimento do Déficit 

Habitacional. 

Para estimar a quantidade de terra urbanizada necessária para atender a demanda de 

novas habitações, faz-se uso de dois parâmetros: metro quadrado de terra urbanizada por lote e 

metro quadrado de terra por apartamento. 

Para produção de lotes urbanizados com dimensões de 200,00 m2 padrão utilizado 

para lotes populares, estima-se em 380,00m2 de cota de terreno por lote, o que equivale a uma 
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demanda de 585.580,00m2 de terreno, considerando a necessidade de 1.541 lotes para atender 

o déficit apontado. 

Para produção de apartamentos adotando-se regras do Programa PAR e do Programa 

Minha Casa minha Vida com apartamentos de 47,00m2 em edifícios de 4 pavimentos estima-se 

em 15,00m2 a cota de terreno para cada apartamento. 

Para atender a necessidade de novas unidades habitacionais com apartamentos tem-

se uma demanda de terras conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 44 - Demanda de Terras 

  0% 
Aptos 20% Aptos 

 
30% Aptos 

 
40% Aptos 

 
50% Aptos 60% Aptos 

Necessidade de 
terra em  

585.580,00
m2 

473.087,0
m2 

 
416.840,5 

m2 

 
360.594,0 

m2 

 
304.345,5 

m2 

248.101,0 
m2 

Fonte: IBAM/GTE - PLHIS– Itapema-SC (2010) 

 

Considerando a demanda de terras necessárias é preciso desenvolver duas 

estratégias distintas para garantir que a população de baixa renda tenha acesso ao espaço 

urbano: 

1ª)  Desenvolver ações para garantir a inserção social no espaço urbano já 

consolidado, definido no Plano Diretor como  Macrozona de Ocupação. O Plano Diretor deverá  

localizar e identificar os vazios urbanos e as áreas de assentamentos regularizáveis e defini-los 

como zonas de especial interesse social para fins de habitação.(ZEIS); 

2ª)  Deverá desenvolver ações para estruturação do território na macrozona de 

expansão definida no Plano Diretor, identificando e reservando áreas de terra para implantação 

de futuros empreendimentos destinados à habitação de interesse social. Estas áreas deverão 

ser mapeadas como ZEIS e o município poderá utilizar o direito de preempção quando houver 

interesse na compra das áreas. 
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FIGURA 53 - MAPA DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA  
Com distribuição de bairros e localização de zona de expansão urbana. 
 
 

 



 
 

150 
 

3.9. Instrumentos de Gestão e Revisão do PLHIS 
 

Para viabilizar o acompanhamento do processo de implementação do PLHIS do município de 

Itapema, sugere-se a criação e avaliação sistemática de um conjunto de indicadores com 

distintas finalidades, quais sejam: 

Indicadores de 

eficiência 

 

Avaliam o uso de meios e recursos de cada meta programada. Nas 

planilhas que detalham as diretrizes constam previsões de custos para 

aquelas metas a serem cumpridas através de contratação de serviços 

terceirizados, como no caso de consultorias, por exemplo. É através 

do cumprimento da meta dentro desta previsão orçamentária, que os 

gestores, bem como os representantes da sociedade, podem avaliar 

se o PLHIS está sendo implementado com eficiência ou não.  

Indicadores de 

eficácia 

 

Avaliam o cumprimento das metas ao longo do tempo. Nas planilhas 

que detalham as diretrizes constam prazos de execução de todas as 

metas. É através do cumprimento da meta dentro deste prazo que os 

gestores bem como os representantes da sociedade, podem avaliar se 

o PLHIS está sendo implementado com eficácia ou não. 

Indicadores de 

efetividade 

 

Avaliam os resultados da implementação do PLHIS do ponto de vista 

das melhoras efetivas na vida da população. Propõe-se que estas 

melhorias sejam avaliadas através da redução do quadro de 

necessidades habitacionais (categorias: coabitação, domicílios 

improvisados, domicílios rústicos, adensamento excessivo, 

irregularidade fundiária, ausência de banheiro, carência de infra-

estrutura). Para isto, a proposta é que seja utilizada a sistematização 

da Fundação João Pinheiro a partir das informações dos Censos (de 

dez em dez anos). 

 

O sistema de monitoramento do PLHIS propõe as seguintes metas: 

• Avaliação de 2 em 2 anos dos indicadores de efetividade de redução do quadro de 

necessidades habitacionais com informações colhidas pelo Programa Estratégia de 

Saúde da Família; 

• Avaliação dos dados do quadro de necessidades habitacionais sistematizados 

pela FJP a cada censo; 

• Elaboração de relatório de avaliação dos indicadores de efetividade de redução do 

quadro de necessidades habitacionais para o Conselho Municipal de Habitação a cada 2 

anos; 
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• Avaliação a cada 6 meses dos indicadores de eficácia e de eficiência de implantação das 

metas pela equipe gestora do PLHIS; 

• Elaboração de relatório de avaliação dos indicadores de eficácia e de eficiência de 

implantação das metas do PLHIS para o Conselho Municipal de Habitação a cada ano; 

• Realização, a cada dois anos, de Conferência de Habitação para prestação de contas 

sobre implementação do PLHIS, com atividades regionais preparatórias de forma 

articuladas às associações de moradores e ao Conselho Municipal de Habitação. 



 
 

 

3.10. Organograma das Ações do PLHIS 

Programa: Qualificação e Instrumentalização do Município para a Gestão da 
Política Habitacional 

 

 
Legenda:  A.: Ação 

PROGRAMA: 
QUALIFICAÇÃO E 

INSTRUMENTALIZAÇÃO 
DO MUNICÍPIO PARA A 
GESTÃO DA POLÍTICA 

HABITACIONAL

3.10. Organograma das Ações do PLHIS – Itapema-SC 

Programa: Qualificação e Instrumentalização do Município para a Gestão da 

Ação       M.: Metas 

QUALIFICAÇÃO E 
INSTRUMENTALIZAÇÃO 
DO MUNICÍPIO PARA A 
GESTÃO DA POLÍTICA 

A.1. Revisão da 
estrutura

M.1. Definir equipe técnica

M.2. Definir atribuições

M.3. Definir estrutura física

A.2. Capacitação do 
corpo técnico

M.1.Executar curso de 
capacitação de gestores

A.3. Criação do GT 
Interdepartamental

M.1. Definir deptos. para 
criação de GT

A.4. Construção 
de um sistema de 

informações

M.1. áreas de terra 
disponíveis

M.2. assentamentos precários

M.3.  áreas p/  regularização 
fundiária

M.4. famílias inscritas em 
programas 

A.5.Regulamentação/
implementação

M.1. Regulamentar as ZEIS

M.2. Regulamentar Direito de 
Preempção

M.3.Regulamentação do 
Imposto Territorial 

M.4. Regulamentação do 
Direito Real de Concenssão

M.5. Regulamentação do 
usocapião especial 

A.6. Captação de 
recursos

M.1. Definir no orçamento 
recurso para o Fundo Mun. de 

habitação

M.2. Buscar linhas de financ. 
federais e estaduais

M.3.Recuperação de 
Investimentos 

M.4. Definir em proj. de lei
alocação de recursos

A.7. Capacitar 
gestores

M.1. Capacitar profissionais 
das Secretarias

M.2. Identificar necessidades 
educacionais

M.3. Discutir metodologias de 
mobilização

A. 8. 
Instrumentalizar 

equipe de 
fiscalização

M.1. Discutir e implementar 
estratégias de fiscalização

M.2. Mobilizar comunidade 
para participação e controle
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Programa: Qualificação e Instrumentalização do Município para a Gestão da 

 

M.1. Definir equipe técnica

M.2. Definir atribuições

M.3. Definir estrutura física

M.1.Executar curso de 
capacitação de gestores

M.1. Definir deptos. para 
criação de GT

M.1. áreas de terra 
disponíveis

M.2. assentamentos precários

M.3.  áreas p/  regularização 
fundiária

M.4. famílias inscritas em 
programas 

M.1. Regulamentar as ZEIS

M.2. Regulamentar Direito de 
Preempção

M.3.Regulamentação do 
Imposto Territorial 

M.4. Regulamentação do 
Direito Real de Concenssão

M.5. Regulamentação do 
usocapião especial 

M.1. Definir no orçamento 
recurso para o Fundo Mun. de 

habitação

M.2. Buscar linhas de financ. 
federais e estaduais

M.3.Recuperação de 
Investimentos 

M.4. Definir em proj. de lei
alocação de recursos

M.1. Capacitar profissionais 
das Secretarias

M.2. Identificar necessidades 
educacionais

M.3. Discutir metodologias de 
mobilização

M.1. Discutir e implementar 
estratégias de fiscalização

M.2. Mobilizar comunidade 
para participação e controle
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Programa: Implantação de Sistema de Gestão Democrática e Permanente do PLHIS 

 
 
Legenda:  A.: Ação       M.: Metas 

PROGRAMA: 
IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA DE 
GESTÃO 

DEMOCRÁTICA E 
PERMANENTE DO 

PLHIS

A.1. Capacitação dos 
conselheiros do 

Conselho de Habitação

M.1. Organização e 
execução de curso para 

capacitação e qualificação 

A.2. Construção de um 
sistema para garantir 

monitoramento e 
controle social

M.1. Estimular a 
organização de 
associações de 

moradores 

M.2. Elaboração de um 
relatório anual para 

avaliação dos resultados 

M.3. Realização de uma 
Conferencia de 

Habitação

A. 3. Promover a 
organização comunitária 

nos assentamentos 
precários

M.1. Estimular a 
organização de 
associações de 

moradores e comissões 

M.2. Identificar grupos de 
famílias que possam ser 
agentes promotores de 

suas soluções 

A.4.Promover parcerias 
com entidades e 
instituições para 

desenvolvimento de 
projetos e soluções para 

os problemas 
habitacionais locais 

M.1. Identificar 
entidades e instituições 

e classificá-las por 
grupos de interesse e ou 

atividade

M.2. Elaboração de 
convênios e parcerias
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Programa: Produção e Incentivo a Produção de Novas Unidades Habitacionais. 
 

 
 
 
Legenda:  A.: Ação       M.: Metas 

PROGRAMA: 
PRODUÇÃO E 
INCENTIVO A 

PRODUÇÃO DE 
NOVAS 

UNIDADES 
HABITACIONAIS

A.1. Identificar e definir 
áreas para implantação 
de empreendimentos 

habitacionais de 
interesse social

M.1. Localizar vazios urbanos 
e áreas com potencial para 
implantação de Habitação

M.2. Localizar e identificar 
áreas publicas disponíveis 

A.2.  Criação de 
incentivos fiscais para 

implantação de 
empreendimentos 
habitacionais de 
interesse social

M.1. Desenvolver estudos 
para criar projeto de lei para 

desonerar tributos 

M.2. Elaborar projeto de lei 
para reduzir impostos e taxas 
para aprovação dos projetos

A.3. Apoio financeiro as 
iniciativas de produção 

de moradias de 
interesse social

M.1. Estudos para 
disponibilização de recursos 

públicos

A.4. Apoio institucional à 
produção de moradia 

social

M.1. Criar mecanismos e 
rotinas especiais para agilizar 

a aprovação dos projetos

M.2. Apoio a busca de 
financiamentos

M.3. Selecionar e fornecer 
dados sobre a demanda 

habitacional e disponibilizar 
dados cadastrais

M.4. Transformar áreas da 
iniciativa privada em ZEISA.5.Utilização de 

instrumentos de 
desenvolvimento 

urbano para 
viabilização de 

parcerias público-
privadas 

M.1. Estudo de viabilidade para 
utilização do instrumento 

Consorcio Imobiliário.

M.2. Analise da viabilidade para 
utilização do instrumento 

Operação Urbana Consorciada.

A.6.  Aquisição de 
terras para implantação 

de projetos 
habitacionais de 
interesse social

M.1. Pesquisar e hierarquizar e 
selecionar as áreas de terra 

cadastradas no banco de dados

M.2. Comprar  terras para 
implantação de projetos de 

habitação

M.3. Aquisição de terras na área 
rural

A.7. Desenvolvimento 
de projetos 

habitacionais 
destinados a atender 
famílias com renda 

inferior a três salários 
mínimos 

M.1. Consultar a CEF para a 
viabilidade de financiamento

M.2 . Selecionar as famílias a 
serem beneficiadas

M.3. Licitação para Contratação 
dos projetos de Arquitetura e 

urbanismo

M.4. Contratação dos projetos 
acompanhamento  e aprovação

M.5. Licitação para Contratação 
das obras de infra-estrutura e 

construção

M.6. Contratação e execução 
das obras de infra-estrutura e 
das unidades habitacionais

M.7. Entrega das unidades 
habitacionais



 
 

 

Programa: Recuperação e Regularização Fundiária de Assentamentos P

Legenda:  A.: Ação       M.: 

PROGRAMA: 
RECUPERAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO 

FUNDIÁRIA DE 
ASSENTAMENTOS 

PRECÁRIOS

Programa: Recuperação e Regularização Fundiária de Assentamentos P

: Metas 

A.1. Criação de 
estrutura de gestão 

da política de 
regularização 

fundiária

M.1. Criação de grupo de trabalho 
interdepartamental e transdisciplinar

M.2. Ajustes e regulamentação dos 
instrumentos jurídicos

M.3. Definição de critérios e normas 
para definir e hierarquizar as áreas a 

serem regularizadas

M.4. Criar fluxos e rotinas para 
agilizar os processos de 
regularização fundiária

A.2.Identificação e 
hierarquização das 

áreas ocupadas 
irregularmente 

M.1.Verificar a quantidade de lotes 
passiveis de regularização sem 

necessidade de obras

M.2.Classificar as áreas de acordo 
com a situação fundiária

A.3. Desenvolver 
processos para 

regularização das 
áreas publicas 

M.1. Definir deptartamentos para 
criação de GT

M.2. Criar ZEIS para viabilizar a 
regularização

M.3. Elaborar Projeto de 
Regularização Fundiária

A.4. Identificação e 
classificação dos 
assentamentos 

precários

M.1. Classificar os assentamentos 
em regularizáveis ou não 

regularizáveis 

M.2. Hierarquizar os assentamentos  
regularizáveis

M.3. Hierarquizar os assentamentos 
não regularizáveis 

A.5. Fortalecimento e 
organização das 

comunidades a serem 
beneficiadas

M.1. Organização de associações de 
moradores e comissões

M.2. Pactuar o congelamento das 
ocupações com a comunidade 

M.3.Numeração das moradias e 
cadastramento detalhado das 

famílias

A.6. Contratação de 
empresa para 

elaboração dos 
projetos de 

urbanização e 
regularização fundiária 

M.1. Elaboração de termo de 
referencia para contratação

M.2. Elaboração de edital de licitação 
e contratação dos projetos

M.3.Elaboração do Projeto de 
urbanização  com a devida 

aprovação

A.7.  Contratação e 
execução das obras 

de urbanização e 
regularização 

fundiária

M.1. Capacitar profissionais das 
Secretarias

M.2. Identificar necessidades 
educacionais

M.3. Discutir metodologias de 
mobilização

M.4. Execução das obras de infra
estrutura urbana e saneamento 

M.5. Execução de melhorias 
habitacionais

M.6. Aprovação do projeto de 
regularização fundiária
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Programa: Recuperação e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários 

 

M.1. Criação de grupo de trabalho 
interdepartamental e transdisciplinar

M.2. Ajustes e regulamentação dos 
instrumentos jurídicos

M.3. Definição de critérios e normas 
para definir e hierarquizar as áreas a 

serem regularizadas

M.4. Criar fluxos e rotinas para 
agilizar os processos de 
regularização fundiária

M.1.Verificar a quantidade de lotes 
passiveis de regularização sem 

necessidade de obras

M.2.Classificar as áreas de acordo 
com a situação fundiária

M.1. Definir deptartamentos para 
criação de GT

M.2. Criar ZEIS para viabilizar a 
regularização

M.3. Elaborar Projeto de 
Regularização Fundiária

M.1. Classificar os assentamentos 
em regularizáveis ou não 

regularizáveis 

M.2. Hierarquizar os assentamentos  
regularizáveis

M.3. Hierarquizar os assentamentos 
não regularizáveis 

M.1. Organização de associações de 
moradores e comissões

M.2. Pactuar o congelamento das 
ocupações com a comunidade 

M.3.Numeração das moradias e 
cadastramento detalhado das 

famílias

M.1. Elaboração de termo de 
referencia para contratação

M.2. Elaboração de edital de licitação 
e contratação dos projetos

M.3.Elaboração do Projeto de 
urbanização  com a devida 

aprovação

M.1. Capacitar profissionais das 
Secretarias

M.2. Identificar necessidades 
educacionais

M.3. Discutir metodologias de 
mobilização

M.4. Execução das obras de infra-
estrutura urbana e saneamento 

básico 

M.5. Execução de melhorias 
habitacionais

M.6. Aprovação do projeto de 
regularização fundiária
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Programa: Promoção de Melhorias Habitacionais 
 

 
Legenda:  A.: Ação       M.: Metas 

PROGRAMA: 
PROMOÇÃO DE 

MELHORIAS 
HABITACIONAIS

A.1. Execução de 
melhorias 

habitacionais e 
reformas isoladas 

em domicílios 
precários e ou em 
situação de risco

M.1. Consulta junto a CEF sobre a 
viabilidade de financiamento

M.2. Fornecer assessoria técnica para 
realização das obras de reforma 

necessárias

M.3. Fornecer kits de Materiais de 
construção

M.4. Orientar e organizar as famílias 
residentes em domicílios 

inadequados 

M.5. Construção de instalações 
sanitárias nos domicílios

A.2. Implementação 
de melhorias 

habitacionais nas 
moradias dos 

assentamentos 
precários 

hierarquizados

M.1. Consultar a CEF para a 
viabilidade de financiamento

M.2. Identificação e mapeamento das 
moradias que necessitam de 
melhorias no assentamento

M.3. Caracterizar e quantificar as 
melhorias necessárias

A.3.  Estímulos de 
ações de 

autoconstrução para 
execução das 

melhorias 
habitacionais

M.1.  Identificar famílias que possam 
ser agentes promotoras das suas 

soluções de moradia

M.2.  Fornecer assessoria técnica 
para realização das obras de reforma 

M.3.  Compra e fornecimento do 
material

M.4.  Execução e acompanhamento 
das obras
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Programa: Assistência Técnica para Construção e Reformas de Moradias de 
Interesse Social 
 

 

 
 
Legenda:  A.: Ação       M.: Metas 

PROGRAMA: 
ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA 
CONSTRUÇÃO E 
REFORMAS DE 
MORADIAS DE 

INTERESSE 
SOCIAL

A.1. Fornecimento de 
projetos e assistência 

técnica para 
construção e reforma 

de moradias

M.1. Identificar entidades 
de classe do setor de 

engenharia e arquitetura

M.2. Definir critérios para 
fornecimento de projetos e 

assistência técnica

M.3. Definir as atribuições e 
responsabilidades de todos 

os parceiros envolvidos

M.4. Elaborar convênio 
para fornecimento de 
projetos e assistência 

técnica

M.5. Definir valores e 
prever dotação 
orçamentária

A.2.  Instrumentalizar a 
equipe de fiscalização 

para o controle e 
inibição de novas 

ocupações

M1. Discutir e implementar 
novas estratégias de 

fiscalização e de
denúncias

M2. Mobilizar e 
instrumentalizar as 

comunidades 
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3.11. Cronograma Financeiro e de Execução do PLHIS Itapema- SC 

PROGRAMA: QUALIFICAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL 

 

METAS/AÇÕES 

CUSTO 
TOTAL EM 

R$ ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 
TOTAL 
EM R$ 

A.1. Revisão da estrutura administrativa  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M1.Definir  estrutura com equipe técnica. R$ 0,00 xxx                   R$ 0,00 
 
M.2.Definir atribuições.  R$ 0,00 xxx                   R$ 0,00 

M.3.Definir estrutura física necessária. R$ 0,00 xxx                   R$ 0,00 

A.2.Capacitação do corpo técnico de gestores. 
R$ 

10.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

10.000,00 

M.1. Organização e execução de curso de capacitação de gestores 
municipais. 

R$ 
10.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
10.000,00 

A.3. Criação de grupo de trabalho interdepartamental e 
interdisciplinar  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Identificar e definir departamentos e técnicos para atuar como 
grupo de trabalho  R$ 0,00 xxx                   R$ 0,00 

A.4. Construção de um sistema de informação para subsidiar a 
montagem de projetos habitacionais. 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 
20.000,00 

M.1. Criar um banco de dados com informações sobre as áreas de 
terra disponíveis, para habitação no município. 

 
 
 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00                   
R$ 

5.000,00 

M.2. Criar um banco de dados com informações sobre os 
assentamentos precários. R$ 5.000,00 R$ 5.000,00                   

R$ 
5.000,00 

M.3. Criar um banco de dados com informações sobre as áreas 
que necessitam de regularização fundiária. R$ 5.000,00 R$ 5.000,00                   

R$ 
5.000,00 
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M.4. Criar um banco de dados com informações sobre as famílias 
inscritas em programas habitacionais. R$ 5.000,00 R$ 5.000,00                   

R$ 
5.000,00 

A.5. Regulamentação e implementação dos instrumentos de 
desenvolvimento urbano previstos no Plano Diretor. 

 
 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
 
 
M.1. Regulamentar as ZEIS  

 
R$ 0,00   xxx xxx               R$ 0,00 

M.2. Regulamentação do Direito de Preempção  R$ 0,00   xxx xxx               R$ 0,00 

M.3. Regulamentação do Imposto Territorial Urbano Progressivo e 
utilização compulsória, e da Concessão Onerosa do Direito de 
Construir  R$ 0,00   xxx xxx               R$ 0,00 

M.4. Regulamentação do Direito Real de Concessão de Uso  R$ 0,00   xxx xxx               R$ 0,00 

M.5. Regulamentação do Usucapião especial de imóvel  R$ 0,00   xxx xxx               R$ 0,00 

A.6. Captação de recursos para a implementação da política 
habitacional. R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
8.000,00 

 
M.1. Definição de um percentual mínimo do orçamento municipal 
destinado ao Fundo Municipal de habitação. R$ 0,00 xxx                   R$ 0,00 

 
M.2.Buscar linhas de financiamentos federais e estaduais . R$ 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
 
 
M.3. Recuperação parcial dos investimentos em habitação  R$ 0,00     R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
8.000,00 

M.4. Definir em projeto de lei a alocação  dos recursos obtidos. R$ 0,00 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

A.7. Capacitar os gestores municipais e entidades da 
sociedade civil para ampliação e diversificação de programas 
de geração de renda. 

 
 
 
 

17.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

17.000,00 

M.1. Capacitar profissionais das secretarias municipais e entidades 
da sociedade civil para elaboração e financiamento de projetos. 

 
 

R$ 9.000,00   R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

9.000,00 
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M.2. Identificar necessidades educacionais e construir alternativas 
de formação profissional de jovens e adultos. R$ 8.000,00     R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
8.000,00 

M.3. Discutir metodologias de mobilização comunitária.   R$ 0,00   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

A.8. Instrumentalizar a equipe de fiscalização para o controle e 
inibição de novas ocupações. 

R$ 
10.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
10.000,00 

M1. Discutir e implementar novas estratégias de fiscalização e de 
denúncias com o objetivo de controlar e inibir ocupações 
irregulares no município. R$ 0,00   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

M2. Mobilizar e instrumentalizar as comunidades para que 
participem ativamente do controle e inibição das ocupações 
irregulares. 

 
 
 

10.000,00   R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

10.000,00 

INVESTIMENTO TOTAL 
R$ 

65.000,00 
R$ 

20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 
R$ 

5.000,00 R$ 5.000,00 
R$ 

5.000,00 
R$ 

5.000,00 
R$ 

5.000,00 
R$ 

5.000,00 
R$ 

5.000,00 
R$ 

65.000,00 

 
 

PROGRAMA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E PERMANENTE DO PLHIS. 

METAS/AÇÕES 
CUSTO 
TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL 

A.1. Capacitação dos conselheiros do Conselho de Habitação. 

 
R$ 

18.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

18.000,00 

M.1.Organização e execução de curso para capacitação e 
qualificação os conselheiros. 

 
R$ 

18.000,00   R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 R$ 2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

2.000,00 
R$ 

18.000,00 

A.2. Construção de um sistema para garantir monitoramento e 
o controle social do PLHIS . 

 
R$ 

36.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

6.000,00 R$ 1.000,00 
R$ 

6.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

6.000,00 
R$ 

1.000,00 
R$ 

6.000,00 
R$ 

36.000,00 

M.1. Elaboração de um relatório anual para avaliação dos 
resultados. 

R$ 
11.000,00   R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 R$ 1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
11.000,00 

 
M.2. Elaboração de um relatório de avaliação dos indicadores de 
efetividade.     xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
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M.3. Realização de uma Conferencia de Habitação a cada 2 anos. 
R$ 

25.000,00   R$ 5.000,00   
R$ 

5.000,00   
R$ 

5.000,00   
R$ 

5.000,00   
R$ 

5.000,00 
R$ 

25.000,00 

A.3. Promover a organização comunitária nos assentamentos 
precários. 

R$ 
36.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.000,00 

R$ 
2.000,00 R$ 7.000,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
7.000,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
7.000,00 

R$ 
2.000,00 

R$ 
36.000,00 

M.1. Estimular a organização de associações de moradores e 
comissões . 

R$ 
18.000,00     R$ 3.500,00 

R$ 
1.000,00 R$ 3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
18.000,00 

M.2. Identificar grupos de famílias que possam ser agentes 
promotores de suas soluções de moradia. 

R$ 
18.000,00     R$ 3.500,00 

R$ 
1.000,00 R$ 3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
3.500,00 

R$ 
1.000,00 

R$ 
18.000,00 

A.4. Promover parcerias com entidades e instituições para 
desenvolvimento de projetos e soluções para os problemas 
habitacionais locais. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Identificar entidades e instituições e classificá-las por grupos 
de interesse e ou atividade.   xxx xxx xxx               R$ 0,00 

M.2. Elaboração de convênios e parcerias.   xxx xxx xxx               R$ 0,00 

INVESTIMENTO TOTAL:  
R$ 

90.000,00 R$ 0,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

10.000,00 
R$ 

90.000,00 
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PROGRAMA: PRODUÇÃO E INCENTIVO A PRODUÇÃO DE NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS. 

METAS/AÇÕES 
CUSTO 
TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL 

A.1. Identificar e definir áreas para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Localizar vazios urbanos e áreas com potencial para 
implantação de Habitação de Interesse social.   xxx                   R$ 0,00 

M.2. Localizar e identificar áreas publicas disponíveis para 
implantação de equipamentos e serviços urbanos.   xxx                   R$ 0,00 

A.2.  Criação de incentivos fiscais para implantação de 
empreendimentos habitacionais de interesse social. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Desenvolver estudos para criar projeto de lei para desonerar 
tributos incidentes sobre a produção de habitação de interesse 
social.    xxx xxx                 R$ 0,00 

M.2. Elaborar projeto de lei para reduzir impostos e taxas para 
aprovação dos projetos.   xxx xxx                 R$ 0,00 

A.3. Apoio financeiro as iniciativas de produção de moradias 
de interesse social. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Estudos sobre alternativas e normas para definir 
procedimentos para a disponibilização de recursos públicos na 
execução de empreendimentos de habitação de interesse social.   xxx xxx                 R$ 0,00 
A.4. Apoio institucional à produção de moradia social. 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Criar mecanismos e rotinas especiais para agilizar a 
aprovação dos projetos.   xxx xxx                 R$ 0,00 

M.2. Apoio a busca de financiamentos.   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
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M.3. Selecionar e fornecer dados sobre a demanda habitacional e 
disponibilizar dados cadastrais   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

M.4. Transformar áreas da iniciativa privada destinada a projetos 
habitacionais em ZEIS.   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

A.5. Utilização de instrumentos de desenvolvimento urbano 
para viabilização de parcerias público-privadas na produção 
de Habitação de interesse social R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Estudo de viabilidade para utilização do instrumento Consorcio 
Imobiliário.   xxx xxx                 R$ 0,00 

M.2. Analise da viabilidade para utilização do instrumento 
Operação Urbana Consorciada.     xxx xxx               R$ 0,00 
 
A.6.  Aquisição de terras para implantação de projetos 
habitacionais de interesse social. 

R$ 
1.300.000,00 

R$ 
450.000,00 

R$ 
300.000,00 

R$ 
200.000,00 

R$ 
150.000,00 

R$ 
200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 
1.300.000,00 

M.1. Pesquisar e hierarquizar e selecionar as áreas de terra 
cadastradas no banco de dados de terra implantado através da 
ação 05 do programa 01 .     xxx xxx               R$ 0,00 

M.2. Comprar  terras para implantação de projetos de habitação de 
interesse social . 

R$ 
900.000,00 

R$ 
300.000,00 

R$ 
200.000,00 

R$ 
200.000,00   

R$ 
200.000,00           

R$ 
900.000,00 

 
 
M.3. Aquisição de terras na área rural. 

R$ 
400.000,00 

R$ 
150.000,00 

R$ 
100.000,00   

R$ 
150.000,00             

R$ 
400.000,00 

A.7. Desenvolvimento de projetos habitacionais destinados a 
atender famílias com renda inferior a três salários mínimos. 

R$ 
4.040.000,00 

R$ 
84.000,00 

R$ 
234.000,00 

R$ 
334.000,00 

R$ 
384.000,00 

R$ 
334.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
4.040.000,00 

M.1. Consultar a CEF para a viabilidade de financiamento   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
 
 
M.2 . Selecionar as famílias a serem beneficiadas   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx       R$ 0,00 

M.3. Licitação para Contratação dos projetos de Arquitetura e 
urbanismo.   xxx xxx xxx xxx xxx           R$ 0,00 

M.4. Contratação dos projetos acompanhamento e aprovação. 
R$ 

300.000,00 
R$ 

84.000,00 
R$ 

50.000,00 
R$ 

50.000,00 
R$ 

50.000,00   
R$ 

70.000,00         
R$ 

304.000,00 
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M.5. Licitação para Contratação das obras de infra-estrutura e 
construção das unidades habitacionais 

R$ 
2.900.000,00     

R$ 
134.000,00 

R$ 
184.000,00 

R$ 
234.000,00 364.000,00 

R$ 
478.000,00 

R$ 
484.000,00 

R$ 
484.000,00 

R$ 
534.000,00 

R$ 
2.896.000,00 

M.6. Contratação e execução das obras de infra-estrutura e das 
unidades habitacionais. 

R$ 
840.000,00   

R$ 
184.000,00 

R$ 
150.000,00 

R$ 
150.000,00 

R$ 
100.000,00 

R$ 
100.000,00 

R$ 
56.000,00 

R$ 
50.000,00 

R$ 
50.000,00   

R$ 
840.000,00 

 
 
M.7. Entrega das unidades habitacionais                       R$ 0,00 

INVESTIMENTO TOTAL: 
R$ 

5.340.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

534.000,00 
R$ 

5.340.000,00 

 

PROGRAMA: RECUPERAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. 

METAS/AÇÕES 
CUSTO 
TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL 

A.1. Criação de estrutura de gestão da política de 
regularização fundiária. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Criação de grupo de trabalho interdepartamental e 
transdisciplinar.   xxx                   R$ 0,00 
 
 
M.2. Ajustes e regulamentação dos instrumentos jurídicos.   xxx xxx xxx               R$ 0,00 

M.3. Definição de critérios e normas para definir e hierarquizar as 
áreas a serem regularizadas.     xxx xxx               R$ 0,00 

M.4. Criar fluxos e rotinas para agilizar os processos de 
regularização fundiária.     xxx xxx               R$ 0,00 

A.2.Identificação e hierarquização das áreas ocupadas 
irregularmente em local urbanizado, passiveis de regularização 
sem necessidade de obras estruturais. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1.Verificar a quantidade de lotes passiveis de regularização sem 
necessidade de obras.     xxx xxx               R$ 0,00 
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M.2.Classificar as áreas de acordo com a situação fundiária, uso 
dominial e uso publico.     xxx xxx               R$ 0,00 

A.3. Desenvolver processos para regularização das áreas 
publicas passiveis de regularização sem necessidade de 
obras.  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Criar projeto de lei para desafetar as áreas ocupadas.     xxx xxx xxx             R$ 0,00 

M.2. Criar ZEIS para viabilizar a regularização quando o 
parcelamento não atender a legislação.     xxx xxx xxx             R$ 0,00 
 
 
M.3 Elaborar Projeto de Regularização Fundiária   xxx xxx xxx               R$ 0,00 

A.4. Identificação e classificação dos assentamentos precários 
cadastrados pelo município conforme banco de dados 
especifico criado na Ação 5 do programa 01. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

M.1. Classificar os assentamentos em regularizáveis ou não 
regularizáveis de acordo com a legislação ambiental, situação de 
risco e salubridade.     xxx xxx               R$ 0,00 
 
M.2. Hierarquizar os assentamentos  regularizáveis de acordo com 
nível de urbanização e precariedade das moradias.     xxx xxx               R$ 0,00 

M.3. Hierarquizar os assentamentos não regularizáveis de acordo 
com nível de risco e insalubridade.     xxx xxx               R$ 0,00 
 
A.5. Fortalecimento e organização das comunidades a serem 
beneficiadas. 

R$ 
50.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

R$ 
50.000,00 

 
 
M.1. Organização de associações de moradores e comissões para 
acompanhamento dos projetos.     xxx xxx               R$ 0,00 
 
 
M.2. Pactuar o congelamento das ocupações com a comunidade 
durante e após o processo de regularização.     xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx     R$ 0,00 
 
 
M.3.Numeração das moradias e cadastramento detalhado das 
famílias residentes no assentamento.       xxx xxx xxx xxx xxx xxx     R$ 0,00 
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A.6. Contratação de empresa para elaboração dos projetos de 
urbanização e regularização fundiária dos assentamentos 
cadastrados e classificados como regularizáveis.                       R$ 0,00 

M.1. Elaboração de termo de referencia para contratação.   xxx                   R$ 0,00 
 
 
M.2. Elaboração de edital de licitação e contratação dos projetos.   xxx                   R$ 0,00 
 
M.3.Elaboração do Projeto de urbanização  com a devida 
aprovação. 

R$ 
50.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
10.000,00               

R$ 
50.000,00 

 
A.7.  Contratação e execução das obras de urbanização e 
regularização fundiária. 

R$ 
430.000,00 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000,00 

R$ 
38.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
430.000,00 

M.1. Consulta junto a CEF sobre a viabilidade de financiamento.   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
 
 
M.2. Elaboração de edital de licitação e contratação das obras.     xxx xxx               R$ 0,00 

M.3. Realocação de moradias situadas em área de risco ou que 
interfiram no projeto (20 famílias por ano).  

R$ 
50.000,00   

R$ 
10.000,00 

R$ 
10.000,00 

R$ 
10.000,00 

R$ 
10.000,00 

R$ 
10.000,00       

R$ 
50.000,00 

 
M.4. Execução das obras de infra-estrutura urbana e saneamento 
básico  

R$ 
200.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
20.000,00 

R$ 
200.000,00 

 
 
M.5. Execução de melhorias habitacionais para promover a 
regularização edilícia. 

R$ 
180.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 
8.000,00 R$ 8.000,00 

R$ 
18.000,00 

R$ 
18.000,00 

R$ 
18.000,00 

R$ 
18.000,00 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000,00 

R$ 
28.000,00 

R$ 
180.000,00 

M.6. Aprovação do projeto de regularização fundiária.             xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
 
INVESTIMENTO TOTAL: 

R$ 
480.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
48.000,00 

R$ 
480.000,00 
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PROGRAMA: PROMOÇÃO E MELHORIAS HABITACIONAIS 

METAS/AÇÕES CUSTO TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL 

A.1. Execução de 
melhorias habitacionais e 
reformas isoladas em 
domicílios precários e ou 
em situação de risco. R$ 225.000,00 R$ 25.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 24.000,00 R$ 225.000,00 

M.1. Consulta junto a CEF 
sobre a viabilidade de 
financiamento.   xxx                   R$ 0,00 

M.2. Fornecer assessoria 
técnica para realização das 
obras de reforma 
necessárias. R$ 45.000,00   R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 45.000,00 

M.3. Fornecer kits de 
Materiais de construção.  R$ 90.000,00   R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 12.000,00 R$ 17.000,00 R$ 19.000,00 R$ 90.000,00 
M.4. Orientar e organizar 
as famílias residentes em 
domicílios inadequados 
para contratação de 
financiamento junto a CEF.   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

M.5. Construção de 
instalações sanitárias nos 
domicílios cadastrados sem 
banheiros. R$ 90.000,00 R$ 25.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00     R$ 90.000,00 

A.2. Implementação de 
melhorias habitacionais 
nas moradias dos 
assentamentos precários 
hierarquizados.  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
M.1. Consultar a CEF para 
a viabilidade de 
financiamento   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 
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M.2. Identificação e 
mapeamento das moradias 
que necessitam de 
melhorias no 
assentamento.   xxx xxx                 R$ 0,00 

M.3. Caracterizar e 
quantificar as melhorias 
necessárias.   xxx xxx                 R$ 0,00 

A.3.  Estímulos de ações 
de autoconstrução para 
execução das melhorias 
habitacionais. R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 

M.1.  Identificar famílias 
que possam ser agentes 
promotoras das suas 
soluções de moradia.   xxx xxx                 R$ 0,00 

M.2.  Fornecer assessoria 
técnica para realização das 
obras de reforma 
necessárias para garantir 
condições de segurança e 
habitabilidade. M.2 da Ação A.1   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

M.3.  Compra e 
fornecimento do material 
necessário para execução 
das melhorias habitacionais M.3 da Ação A.1   xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx R$ 0,00 

M.4.  Execução e 
acompanhamento das 
obras de melhorias 
habitacionais. R$ 25.000,00   R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 1.000,00 R$ 25.000,00 
 
INVESTIMENTO TOTAL: R$ 250.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 250.000,00 
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3.12. Síntese do Cronograma Financeiro  do PLHIS Itapema- SC 
 
 
Recursos Municipais – Aporte do Município, considerando o mínimo de 10% do montante total de investimento, conforme apresentado no item 3.6 
deste Plano. 
 

PROGRAMAS  
  Ano 1  Ano 2 Ano 3  Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Qualificação e 
Instrumentalização do 

Município para Gestão da 
Política Habitacional 

 
R$20.000,00 

 

 
R$ 5.000,00 

 

 
R$ 5.000,00 

 
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Implantação de Sistema de 
Gestão Democrática e 
Permanente do PLHIS 

 

 
 

R$10.000,00 
 
 

R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 R$10.000,00 

Produção e Incentivo a 
Produção de Novas 

Unidades Habitacionais 
R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 R$534.000,00 

Recuperação e 
Regularização Fundiária de 
Assentamentos Precários 

R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 R$48.000,00 

Promoção e melhorias 
habitacionais R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 R$25.000,00 

Assistência Técnica para a 
construção e reformas de 

moradias de interesse social 
 

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

TOTAL R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 R$627.000,00 
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Horizonte, 2006 projeto PNUD-BRA-oo/019 – Habitar Brasil – BID. 
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LEI FEDERAL n° 11.124, de 16 de julho de 2005 – Dispõe sobre o Sistema Nacional 
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Marcoux, Alain (1998).The feminization of poverty:claims,facts and data  
d Development Review,v.24,n.1,p.131-139,March

PNDR. Ministério da 

Volume 4 – maio 

Sistema de Informações Socioeconômicas dos 

regulamenta a Lei n°11.124, de 16 
de junho de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Habitação de Interesse Social – FNHIS e 

Secretaria Nacional de 

Municípios Selecionados e microregiões geográficas. 
Fundação João Pinheiro, 

Brasília, 2006. Projeto 

Dados do município de Itapema no estudo produzido pelo IBGE – Regiões de 
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o Sistema Nacional 
SNHIS, cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Marcoux, Alain (1998).The feminization of poverty:claims,facts and data  
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