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Apresentação 

Este documento apresenta Proposta de Projeto de Lei que institui o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social do Município (PLHIS) de Rondon do Pará. Sua elaboração 

baseou-se na estrutura metodológica descrita nos relatórios “Detalhamento das Ações”, 

“Diagnóstico” e “Estratégias de Ação”, que subsidiaram as análises, prognósticos e reflexões 

para sua elaboração. 

Figura 1 – Relatórios sequenciais de elaboração do PLHIS de Rondon do Pará 
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Este documento subdivide-se em: 

 Capítulo 1: Apresentação, contendo breve descrição dos objetivos e assuntos 
abordados no relatório.

 Capítulo 2: Minuta do Projeto de Lei que institui o PLHIS do município de Rondon do 
Pará, a ser encaminhada à Câmara dos Vereadores de Rondon do Pará, com o 

respectivo Registro de Responsabilidade Técnica.

 Anexo 1: Ata da Audiência Pública de 18 de novembro de 2013, onde foram

apresentadas as atividades realizadas e a proposta de atividades para a “Conferência

da Cidade”, a ser realizada em 21 de novembro, apresentação do Regimento da

“Conferência da Cidade”.

 Anexo 2: Ata da Conferência da Cidade de 21 de novembro de 2013, onde foi

apresentado panorama geral das atividades e a exposição de sugestões ao

aprimoramento do PLHIS.

 Anexo 3: Relatório 1 “Plano de Trabalho”, contendo detalhamento das ações.

 Anexo 4: Relatório 2 “Diagnóstico”, contendo situação das necessidades

habitacionais” do município.

 Anexo 5: Relatório 3 “Estratégias de Ação”, contendo diretrizes e objetivos,

programas e ações, metas, recursos e fontes de financiamento, indicadores,

programas e ações prioritárias, avaliação e revisão.

 Anexo 6: Minuta do Projeto de Lei que Institui a Ação Municipal de Assistência

Técnica e Promoção Habitacional Assistida à Habitação de Interesse Social  -

PMATHabi, que complementa ações do PLHIS.
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Aprova o PLHIS – Plano Local de Habitação do Município de 

Rondon do Pará e dá outras providências. 

A Prefeita Municipal de Rondon do Pará, Estado do Pará, 

USANDO das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, 

FAZ saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Art. 1º. Esta lei aprova e institui o PLHIS – Plano Local de Habitação do Município de Rondon 

do Pará. 

Parágrafo único. Os objetivos gerais do PLHIS – Plano Local de Habitação do Município de 

Rondon do Pará consistem em: 

a) Consolidar a Política Municipal de Habitação de Interesse Social, através da implementação 

de seus objetivos; 

b) Articular a Política Municipal de Habitação de Interesse Social ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social – SNHIS. 

Art. 2º. O PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social é regido pelos seguintes 

princípios que o fundamentam: 

I - Direito universal à moradia digna, enquanto direito humano, individual e coletivo, previsto 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Brasileira de 1988 e no 

Estatuto da Cidade, e a moradia digna deve ser entendida como direito e vetor de inclusão 

social, com propósito de garantir ao morador um padrão mínimo de habitabilidade, 

infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, equipamentos, serviços urbanos e sociais; 

II - Função social da cidade e da propriedade em conformidade com o art. 182 da Constituição 

Federal, o Estatuto da Cidade e a Lei Federal 11.124/2005 - SNHIS; 

III - Compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual e municipal, 

particularmente com as políticas de desenvolvimento urbano, ambientais, de saneamento, 

mobilidade urbana e de inclusão social, especialmente aquelas previstas no Plano Diretor 

municipal estabelecido pela Lei Complementar nº 001/2006; 
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IV – Habitação social como uma política de Estado, uma vez que o poder público é agente 

indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na provisão de moradia e na 

regularização de assentamentos precários; 

V - Gestão democrática da política habitacional com a participação dos diferentes segmentos 

da sociedade em sua formulação, execução e acompanhamento, possibilitando controle social 

e transparência nas decisões;  

VI - Articulação das ações de habitação à política urbana considerado de modo integrado ás 

demais políticas setoriais e ambientais. 

 

CAPÍTULO II 

Dos objetivos específicos e diretrizes 

Seção I - Dos Objetivos 

Art. 3º. O Plano  Municipal  de  Habitação  de  Interesse  Social de Rondon do Pará - PLHIS tem 

como  objetivo  geral  estabelecer  um  marco  referencial  para  a  Política Habitacional do 

Município com relação aos seus princípios, diretrizes, objetivos, definindo procedimentos e 

ações de curto, médio e longo prazo  que ampliem o acesso  da  população  à  terra  urbana,  à  

moradia,  ao  saneamento  ambiental,  à infraestrutura,  ao  transporte,  aos  serviços  públicos,  

ao  trabalho,  à  cultura  e lazer, respeitando as  premissas de ordenamento, controle do uso e 

ocupação do solo, de preservação do meio ambiente natural e construído,  com a participação 

da sociedade. Os objetivos específicos do PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 

de Rondon do Pará são: 

I - Atender as necessidades habitacionais da população de menor renda, com a construção de 

novas unidades habitacionais, promovendo a democratização do acesso à terra urbanizada, à 

moradia digna e aos serviços públicos de qualidade, ampliando a oferta de habitações e 

melhorando suas condições de habitabilidade, priorizando as famílias cuja renda seja igual ou 

inferior a 03 (três) salários mínimos e carentes de moradia; 

II - Regulamentar os instrumentos urbanísticos da Lei do Plano Diretor de Rondon do Pará, 
para incremento na produção de moradias. 

III - Possibilitar o acesso do município aos recursos públicos federais e estaduais destinados à 
habitação de interesse social através da participação no Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social – SNHIS e a subsídios para as populações de menor renda, integrados ao Plano 
Estadual de Habitação de Interesse Social - PEHIS. 
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IV - Estimular a produção habitacional pela iniciativa privada para o atendimento das  
necessidades  habitacionais  do  conjunto  da  população, com destaque para a habitação de 
interesse social.  

V - Estabelecer normas especiais de urbanização, uso e ocupação de solo e parâmetros para 
edificação em  assentamentos  de  interesse  social, regularização fundiária e urbanização de 
áreas ocupadas por população de menor renda.  

VI - Definir níveis de prioridade para a regularização fundiária e a urbanização de áreas de  
ocupação irregular, adequando-as aos parâmetros urbanísticos e ambientais  estabelecidos  e  
incluindo-os  no  contexto  da cidade formal. 

VII - Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas formas  
de  comercialização, com  vistas  à  redução  do  déficit habitacional,  atendimento  das  novas  
demandas  da  população  fora  do mercado imobiliário, e de acordo com as características 
socioeconômicas das famílias beneficiadas. 

VIII - Promover a ocupação do território urbano e rural de forma harmônica, com áreas 
diversificadas e integradas ao ambiente natural com prioridade de aproveitamento das áreas 
dotadas de infraestrutura, não utilizadas ou subutilizadas. 

IX - Promover a realocação de moradores residentes em locais impróprios ao uso  habitacional  
e  em  situação  de  risco,  recuperando  o  meio  ambiente degradado. 

X - Assegurar assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa renda de ocupações 
irregulares, visando regularizar a ocupação. 

XI - Integrar a política municipal de habitação com as demais políticas públicas, estadual e 
federal com ênfase nas de desenvolvimento social e econômico, de desenvolvimento urbano, 
de mobilidade e de proteção ao meio ambiente. 

XII - Estabelecer canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade  
organizada  na  formulação,  implementação  e  no  controle  da aplicação  dos  recursos  da  
política  habitacional  e  nos  seus  programas específicos. 

XIII - Promover a melhoria da capacidade de gestão municipal dos planos, programas e 
projetos habitacionais de interesse social.  

XIV - Buscar a autossuficiência dos programas habitacionais,  propiciando  o retorno  financeiro  
dos  recursos  aplicados,  respeitadas  as  condições socioeconômicas das famílias beneficiadas. 

XV - Adotar mecanismos de acompanhamento e indicadores para avaliação das políticas, 
planos e programas implantados no setor habitacional. 

XVI - Ampliar a capacidade de atendimento com moradia para as famílias de baixa renda 
contribuindo para a melhoria dos indicadores socioeconômicos dos moradores.  
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XVII - Inibir novas ocupações irregulares em áreas impróprias como áreas de preservação 
ambiental, áreas de risco e áreas públicas. 

XVIII - Ampliar os recursos destinados à habitação através do Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social. 

XIX - Buscar soluções junto ao cartório de Registro de Imóveis para os problemas relativos à 

aprovação e registro dos parcelamentos e dos lotes resultantes dos processos de urbanização; 

XX - Realizar revisão orçamentária anual objetivando averiguar melhor apropriação das 

despesas nos respectivos programas e ações do PPA – Plano Plurianual – viabilizando 

possibilidades de ampliação e/ou redistribuição de recursos próprios alocados para a área 

habitacional; 

XXI - Instituir uma cultura organizacional voltada para a implantação de um processo contínuo 

de Planejamento estratégico habitacional, incorporando de forma plena as demais áreas 

envolvidas nas diversas etapas de implementação de programas, projetos e ações, com 

revisões quadrienais, visando garantir a democratização do acesso à terra urbanizada, à 

moradia e aos serviços públicos de qualidade, de forma a ampliar a oferta de habitações e 

melhoria das condições de habitabilidade da população de baixa renda; 

XXII - Instituir e utilizar metodologias participativas para realização de diagnósticos seja em 

Projetos habitacionais, ambientais, sociais, ecológicos com a finalidade de incorporar e 

garantir a participação dos diferentes segmentos da sociedade na formulação, execução e 

acompanhamento dos mesmos; 

XXIII - Instituir planilhas de controle das informações habitacionais levantadas pelo município a 

fim de manter informações atualizadas sobre a situação habitacional tais como déficit 

quantitativo e qualitativo, adensamento excessivo, número de domicílios precários, 

loteamentos irregulares, assentamentos precários, entre outros; 

XXIV - Instituir metodologias de acompanhamento das ações habitacionais alcançadas 

objetivando avaliar, monitorar e acompanhar a gestão habitacional e a implementação do 

PLHIS; 

XXV - Instituir instrumentos de avaliação de desempenho e indicadores de resultados 

(quantitativos e qualitativos) dos projetos voltados para o atendimento das necessidades 

habitacionais da população de menor renda, possibilitando, de forma transparente, o 

acompanhamento e o controle social; 

XXVI - Capacitar servidores do corpo técnico e administrativo das Secretarias envolvidas com a 

questão habitacional, desenvolvimento urbano, assistência social e meio ambiente para 

realização de diagnósticos das necessidades habitacionais da população, estendidas a 

participação de membros das associações de moradores, ou por moradias, cooperativas 
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habitacionais populares, representantes de legislativo municipal, entre outros, objetivando 

gerar multiplicadores da nova cultura organizacional voltada para o atendimento das 

necessidades da população; 

XXVII - Investir na qualificação técnica do trabalho de elaboração de projetos, de 

acompanhamento e assessoria técnica e de fiscalização da qualidade das obras e serviços 

contratados por meio de construção, alimentação, monitoramento e revisão de indicadores de 

desempenho; 

 

Seção II - Das Diretrizes 

Art. 4º. As diretrizes norteadoras deste PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Rondon do Pará são: 

I - Priorizar planos, programas e projetos habitacionais municipais para a população de menor 

renda, articulados com a esfera Federal e Estadual; 

II - Promover e estimular a participação comunitária na elaboração das decisões que orientem 

o desenvolvimento populacional visando melhoria do nível de sua renda econômica; 

III - Criar programas e incentivos destinados a fortalecer a base econômica do município e 

melhorar os padrões de qualidade de vida da população oferecendo oportunidades para a 

geração de emprego e renda; 

IV - Utilizar prioritariamente terrenos de propriedade do Poder Público para implantação de 

projetos habitacionais de interesse social; 

V - Integrar as ações habitacionais com as demais políticas urbanas, de forma a garantir 

habitabilidade, ou seja, acesso a equipamentos sociais, infraestrutura urbana e condições 

adequadas de mobilidade; 

VI - Incentivar à implementação de diversos institutos jurídicos de apoio à sociedade civil que 

regulamentem o acesso à moradia, previstos no Estatuto da Cidade e outros; 

VII - Estimular a participação de associações e cooperativas populares adotando critérios de 

acessibilidade universal para alcance de projetos de provisão de novas oportunidades 

habitacionais; 

VIII - Adquirir ou disponibilizar terras e imóveis para habitação de interesse social, utilizando os 

variados mecanismos existentes; 

IX - Adotar critérios de acessibilidade universal na elaboração de projetos habitacionais; 
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X - Reservar e adequar parcela das unidades habitacionais produzidas para atender pessoas 

portadoras de necessidades especiais e as necessidades específicas da população feminina e 

infantil; 

XI - Constituir parte do Sistema de Informações Municipais integrado a outros sistemas de 

informação e dados municipais, com as informações sobre a situação habitacional do 

município, o estoque de terras públicas disponíveis e aptas para habitação de interesse social 

constantemente, atualizadas; 

XII - Buscar soluções para os problemas relativos à aprovação e registro dos parcelamentos e 

dos lotes resultantes dos processos de urbanização junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

XIII - Captar recursos junto a outras esferas de governo, bem como em outros agentes 

financeiros para projetos habitacionais; 

XIV - Incentivar a pesquisa e incorporar desenvolvimento tecnológico e formas alternativas de 

produção habitacional, visando à melhoria da qualidade de habitação, assim como o custo 

acessível à população de menor renda; 

XV - Adotar mecanismos de acompanhamento e avaliação de indicadores de impacto social 

das políticas, planos e programas; 

XVI - Desenvolver tecnologias de projeto, construção e manutenção dos empreendimentos 

habitacionais voltados para o princípio da preservação e valorização do meio ambiente criando 

mecanismos de incentivo ao desenvolvimento da consciência ecológica da população; 

XVII – Estruturar uma Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, consolidar o Conselho 

Municipal de Habitação e fortalecer o Fundo Municipal de Habitação e demais instâncias de 

participação popular no setor, tais como as Conferências Municipais de Habitação e as 

Conferências da Cidade; 

XVIII - Articular juntamente com os demais municípios da região, a elaboração conjunta dos 

Planos Habitacionais promovendo sua integração regional com criação de políticas únicas de 

resolução da questão habitacional regional e articulação de ações integradas para o mesmo 

fim. 

CAPÍTULO III 

Dos programas e ações 

Art. 5º. Os Programas e ações são: 

I – Programa de Urbanização de Assentamentos Precários e Regularização Fundiária; 

II - Programa de Produção da Habitação; 
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III - Programa de Assistência Técnica, Melhoria e Autopromoção Habitacional Assistida; 

Art. 6º. A construção dos Programas a serem adotados pelo Município de Rondon do Pará para 

o planejamento habitacional social baseou-se nos seguintes diagnósticos: 

I - Necessidades habitacionais mapeadas durante Diagnóstico Habitacional de Rondon do Pará; 

II - As linhas programáticas e programas do Plano Nacional de Habitação (PlanHab); 

III - As possibilidades de parcerias com o Estado e a União traçados no Plano Plurianual 

2014/2017, por meio dos Programas e Ações voltados para a Habitação de Interesse Social do 

Governo Federal, do Estado do Pará e do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do 

Pará - PEHIS; 

IV - Os princípios, as diretrizes e os objetivos da Política Habitacional de Rondon do Pará 

estabelecidos neste Plano; 

V - Os programas e ações voltados para resolução da questão habitacional descritos no PPA 

2014/2017 do Município; 

 

CAPÍTULO IV 

Das condições normativas e institucionais e suas metas prioritárias 

Art. 7º. O PLHIS estabelece como condição normativa alguns critérios para a priorização de 

atendimento pelos Programas: 

I - Situações de insalubridade e de risco; 

II - Ocupação em áreas de proteção ambiental; 

III - Recuperação ambiental e urbana do setor urbano ou microbacia; 

IV - Tempo de existência do assentamento; 

V - Relação custo-benefício, considerando-se o custo da intervenção em relação ao número de 

famílias diretamente e indiretamente beneficiadas. 

VI - Nível de organização comunitária; 

VII - Existência de fatores facilitadores da regularização fundiária; 

VIII - Imposições jurídicas (existência de ações populares e/ou ações de reintegração de posse, 

existência de TACs – Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público). 
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Art. 8º. A política Municipal de Habitação de Interesse Social, até a efetiva implantação da 

Secretaria de Urbanismo e Habitação, será implementada pela Secretaria de Meio Ambiente 

que tem como atribuições, além de outras: 

I - Elaboração dos planos anuais e plurianuais para utilização dos recursos do Fundo, fixando as 

metas a serem alcançadas; 

II - Acompanhar e avaliar a execução dos programas e projetos, mediante trabalhos 

gerenciais semestrais,  com  a  finalidade  de  proporcionar  ao  Conselho  Municipal  de  Habita

ção de Interesse Social, gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, os meios 

para aferir os resultados dos programas em andamento, nos seus diversos aspectos físicos, 

econômico-financeiros, técnicos, sociais e institucionais e sua vinculação às diretrizes e metas 

do governo Municipal; 

III - Submeter à  apreciação  do  Conselho  as  contas  do Fundo, ao menos uma vez ao ano.  

 

CAPÍTULO V 

Do monitoramento, avaliação e revisão do PLHIS 

 Art. 9. O monitoramento e avaliação do PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 

de Rondon do Pará será realizado de forma a desempenhar as seguintes atribuições: 

I - Atualizar e sistematizar informações relativas ao diagnóstico local e às ações em habitação 

no município; 

II - Monitorar as variáveis que compõem os cenários, alterando-os conforme a conjuntura; 

III - Estabelecer um fluxograma de informações das variáveis que compõem a política de 

habitação de interesse social, articulando os dados do conjunto dos órgãos e setores da 

municipalidade responsáveis pela implementação das ações em habitação e disponibilizando-o 

no Sistema de Informações Municipais;         

IV – Buscar, junto a organismos externos à municipalidade responsáveis pelo fornecimento de 

informações e pela construção de dados, padronização dos conceitos e dos indicadores 

utilizados. 

Art. 10. Os momentos de avaliação e revisão do PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse 

Social se dará: 

I - Anualmente: será elaborado um Trabalho de Monitoramento e Avaliação do PLHIS; 
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II - A cada 4 (quatro) anos: elaboração de Trabalho Quadrienal de Monitoramento e Avaliação 

do PLHIS; 

Parágrafo único. O Plano Local de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará-PA, 

estabelece que os momentos de avaliação da Política e do PLHIS devem coincidir com o 

período de elaboração do Plano Plurianual, que se dá no primeiro ano de cada gestão de 

governo. 

Art. 11. A periodicidade do acompanhamento da gestão e da prestação de contas do Fundo 

Municipal de Habitação de Interesse Social se dará anualmente, por meio de um Trabalho de 

Prestação de Contas do Fundo para apresentação ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável, elaborado pelo Conselho do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social. 

 

CAPÍTULO VI 

Das disposições finais e transitórias 

Art. 12. A gestão dos programas habitacionais, incluindo as ações de execução, 

monitoramento e fiscalização previstas no PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 

é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. 

Art. 13. Assim que entrar em vigor esta lei, o PPA 2014-2017 deverá ser atualizado no que 

couber para ajustar-se aos programas e ações do PLHIS.   

Art. 14. Fazem parte desta Lei os Relatórios 1, 2 e 3 anexos, que detalham as ações e 

estratégias do PLHIS. 

Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

  



R

LIBERDADE PARA TODOS

Rondon do Pará 13 de Maio d
e 1982

 
 

PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

Página | 14 
 

RONDON DO PARÁ, em ______ de _______________ de 2014.  

  

 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 

Prefeita Municipal  



Página 1/1

 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000001303993

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

Registro Nacional: A1745-0 MAURO FERREIRA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. Dados do Contrato

CNPJ: 11.408.232/0001-08 Contratante: INTERAÇÃO URBANA PLANEJAMENTO LTDA 

Contrato: 02/2013 Celebrado em 29/05/2013

Valor: R$ 40.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado Ação Institucional: 

Data de Início: 25/06/2013 Previsão de término: 30/11/2013

Observação: 

Declaração: Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANCISCO MARCONDES VIEIRA

Nº: 3 Complemento: Torre 2, conjunto 153

Bairro: JARDIM LAR SÃO PAULO

UF: SP CEP: 05639090 Cidade: SÃO PAULO

Coordenadas Geográficas: 0 0

4. Atividade Técnica

Atividade: 4.4.10  - Plano de habitação de interesse social
Quantidade: 1,00 Unidade: un 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. Descrição

Coordenação técnica do Plano Local de Habitação de Interesse Social no município de Rondon do Pará - PA

6. Valor

Valor do RRT: R$ 67,09 Pago em: 25/07/2013 Nosso Número: 1827988

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

MAURO FERREIRA - CPF: 637.521.588-91

INTERAÇÃO URBANA PLANEJAMENTO LTDA  - CNPJ: 11.408.232/0001-08

8. Informações

A autenticidade desta RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z01099
Impresso em: 29/07/2013 às 11:17:58 por: MAURO FERREIRA, ip: 189.41.73.105
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Anexos 

Anexo 1: Ata da Audiência Pública de 18 de novembro de 2013 
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Ata da Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de 

Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do 
Pará/PA 

Data: 18 de novembro de 2013 
Local: Escola Municipal D. Pedro I – Centro – Rondon do Pará 
Programação:  

A reunião foi iniciada pelo eng. Marco Aurélio Myrrha, da consultoria Interação Urbana, 
que informou sobre o cronograma de elaboração dos Planos e sua importância para o 
desenvolvimento do município. Na sequência o professor Mauro Ferreira apresentou as 
propostas levantadas para o Plano Diretor, PLHIS e para o PlanMob e o eng. Wilson Luis 
Italiano deu continuidade à Audiência com as propostas de Saneamento englobando as 
questões referentes à Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos.  

Após as apresentações a palavra foi aberta e os presentes puderam esclarecer dúvidas e 
apresentar sugestões. Dionísio Almeida perguntou sobre a área do Parque da Orla e disse que 
vê esse projeto como um sonho seu e da comunidade.  

A prefeita Cristina informou que o trecho previsto compreende desde a área do entorno 
da ponte de saída para D. Eliseu até o Rio dos Garimpos e que já está providenciando o projeto 
do referido parque. Dionísio também aprovou a proposta do sistema perimetral.  

José Gidauto dos Santos Lima Junior fez um questionamento relacionado à proposta 
apresentada pelo Wilson, da integração do sistema de captação de água existente e o sistema 
complementar proposto, referente ao tratamento de água do sistema existente. Wilson 
descreveu que no sistema proposto os poços existentes e a água da captação superficial 
estarão voltados para o reservatório e as águas das diferentes fontes receberão o tratamento 
adequado antes de chegar ao reservatório situado no alto da cidade, o que permite a 
distribuição por gravidade e um sistema de distribuição setorizado por anéis que diminui a 
pressão nas áreas mais baixas da cidade, o que também propicia menor manutenção. Além 
disso, Junior indagou sobre o pagamento dos hidrômetros e Wilson informou que várias 
alternativas existem para a implantação dos hidrômetros, como exemplo cita que o SAAE 
poderá instalar e parcelar o valor do equipamento na conta do usuário, que pode se criar uma 
tarifa social e ressalta que a hidrometragem poderá auxiliar na redução das perdas, pelo uso 
mais consciente e que com o SAAE os recursos ficam no município.  

Roberto Risuenho aborda o alto custo do bombeamento da água dos poços da cidade 
que são profundos e Wilson destaca as vantagens do sistema complementar, pois embora a 
captação superficial tenha um custo menor para o bombeamento ela apresenta maior 
necessidade de tratamento, por isso a diversidade na captação traz vantagens à cidade por 
permitir uma alternância de acordo com as necessidades e a melhora do sistema ao otimizar o 
serviço dos funcionários.  

A prefeita Cristina fala da obrigação do município adequar-se às normas ambientais e o 
correto uso da água como fator primordial.  

Dionísio comentou sobre sua participação em um projeto que analisou rios do município 
e do impacto negativo dos resíduos de laticínios e matadouros nos mesmos, assim 
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argumentou que a captação superficial poderá ajudar na conscientização da comunidade nos 
assuntos correlatos aos cuidados com os rios por estabelecer uma ligação direta e visível de 
uso.  

João Malcher salientou o privilégio de haver na zona urbana do município um rio com 
tamanha qualidade.  

Miguel perguntou se é possível a utilização de cavas (pedreiras, erosão) para a 
destinação final de resíduos sólidos e Wilson expôs que pela experiência e conhecimento esse 
tipo de solução não é aconselhável e evidenciou a vocação da área existente para receber o 
aterro pelas condições do vento, ser de propriedade do município, características do solo, 
distância de nascentes de água e declividade apropriada.  

Junior perguntou se o material da Audiência será disponibilizado no site 
www.planejandorondon.com.br e Marco afirmou que sim.  

Sem mais questionamentos Marco Aurélio agradeceu e convidou os presentes para a 
Conferência dos Planos a ser realizada no dia 21 de novembro, no Centro Tecnológico.   
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Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 
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Anexo 3: Convites  



















Pará , 01 de Novembro de 2013   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará   •    ANO IV | Nº 0844 

 

www.diariomunicipal.com.br/famep                                                                             5 

VI - apresentar ao titular do órgão da Administração Pública 
Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de 
Assistência Social, a análise e avaliação econômico-financeira do 
Fundo, detectadas nas demonstrações mencionadas no inciso anterior; 
  
VII - manter os controles necessários dos contratos e convênios, da 
execução de programas, projetos e serviços do Plano Municipal de 
Assistência Social, firmados com Instituições Governamentais e Não-
Governamentais; 
  
VIII - encaminhar, mensalmente ao gestor do Fundo, relatórios de 
acompanhamento e avaliação da execução das ações prestadas pelo 
setor privado na forma mencionada no inciso anterior; 
  
IX - assinar, em conjunto com o Prefeito Municipal e/ou Secretário de 
Finanças do Município de Monte Alegre, os cheques, ordens de 
empenho e pagamento das despesas a cargo do Fundo. 
  
Art. 10. O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social 
evidenciará as políticas, diretrizes e programas do Plano Municipal de 
Assistência Social, observados o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, além do Plano Diretor do Município, se forem o caso, 
e os princípios da universalidade e do equilíbrio. 
  
§ 1º - O orçamento do Fundo integrará o orçamento do Município de 
Monte Alegre, em obediência ao princípio da unidade orçamentária. 
  
§ 2º - O orçamento do Fundo observará na sua elaboração e execução, 
os padrões e normas estabelecidos na legislação pertinente. 
  
Art. 11. As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
correrão por conta de verba própria, consignada em orçamento. 
  
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. 
  
Prefeitura Municipal de Monte Alegre (PA), 30 de Outubro de 2013. 
  
RAIMUNDO SÉRGIO DE SOUZA MONTEIRO 
Prefeito Municipal 
  
Publicada no Paço Municipal, em 30 de Outubro de 2013. 
 

Publicado por: 
Joel Ribeiro de Lima 

Código Identificador:D34A0116 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA  

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
Chamada Pública 
Nº. 002/2013 
Processo Administrativo 
Nº. 2013.09.2-10 
  
Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar para atender 
os programas PNAE/ PNAC/ EJA/ ensino médio/ educação infantil 
Prazo: 31/10/2013 a 31/12/2013 
Valor Global R$ 170.568,00 (Quinhentos e Setenta Mil e Quinhentos 
e Sessenta e Oito Reais) 
04.122.0103.2038 – 3.3.90.30.00 
  
Contratada: 
  
CONTRATANTE E COOPERATIVA DOS TRABALHADORES 
AGRO-EXTRATIVISTAS DE NOVA IPIXUNA 
Cnpj: 83.211.565/0001-45 

 

Publicado por: 
Jair Kleber Dias Silva 

Código Identificador:AA5C9318 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
 

PODER EXECUTIVO 
ALTERA DATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ altera para 
o dia 18 de novembro de 2013 a realização da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, PLANO 
LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PLANO 
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE 
MOBILIDADE. 

  
Rondon do Pará, 31 de outubro de 2013. 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DAAF985F 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1024/2013 

 
DE 30 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 140/2013-SECULT; 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Designar o servidor OSMAR ALVES FONSECA, à serviço 
da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude, desta 
Prefeitura, para conduzir transporte com os alunos/atletas que irão 
participar do II Intermunicipal de Basquete, na cidade de Marabá-PA, 
nos dias 02 e 03 de novembro do corrente ano, concedendo-lhe 02 
(duas) diárias, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) cada, conforme 
Decreto nº 238/2011, de 30 de novembro de 2011, que regulamentou a 
Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de Novembro de 2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 30 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:B6067D69 

 
PODER EXECUTIVO 

PORTARIA Nº 1028/2013 
 
DE 31 DE OUTUBRO DE 2013. 

  
DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DO SERVIDOR QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

Marco Aurelio
Realce
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SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão  
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DDE364C0 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1000/2013 

 
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo n° PMRP 1288/2013-
SEMAD; 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e 
comportamento à servidora NEUSA PEREIRA MONTEIRO, 
registrado sob matrícula nº 1190, lotada na Secretaria Municipal de 
Promoção e Assistência Social, desta Prefeitura, de acordo com o que 
estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de 
novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2003/2008, no 
período de 11 de novembro de 2013 a 08 de fevereiro de 2014. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 22 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:D12140A5 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1001/2013 

 
DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 

  
DISPÕE SOBRE REMOÇÃO DO SERVIDOR QUE 
MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO que não haverá qualquer prejuízo para esta 
Administração, atendida, portanto, a conveniência do serviço. 
  
R E S O L V E: 
  
Art. 1º. Autorizar a remoção da servidora JOSECI ALVES DE 
OLIVEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão para desenvolver suas atividades profissionais 
na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
desta Prefeitura Municipal. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 22 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:3FA06F87 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1002/2013 

 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

CONCEDE DIÁRIA À PREFEITA MUNICIPAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 

  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Conceder 01 (uma) diária à SHIRLEY CRISTINA DE 
BARROS MALCHER, Prefeita Municipal de Rondon do Pará, no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de viagem a serviço 
desta municipalidade, à cidade de Marabá-PA, no dia 23 de outubro 
do corrente ano, conforme Lei Municipal Nº 630, de 05 de abril de 
2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 23 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER  
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE  
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:DF8227AA 

 
PODER EXECUTIVO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO, 
PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE 
MOBILIDADE. 
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ convoca a 
comunidade em geral para participar da Audiência Pública do PLANO 
DIRETOR PARTICIPATIVO, PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO 
DE INTERESSE SOCIAL, PLANO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO E PLANO DE MOBILIDADE, a ser 
realizada às 19h (dezenove horas) do dia 04 de novembro de 2013, na 
E.M.E.F. Dom Pedro I, localizada na Rua Gonçalves Dias, 830 – 
Rondon do Pará. Ficam especialmente convidados: representantes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário municipal, Associações, 
Sindicatos, entidades de ensino e do terceiro setor. 

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce

Marco Aurelio
Realce
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Rondon do Pará, 23 de outubro de 2013. 
  
Prefeitura de Rondon do Pará 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:EAFED8AD 
 

PODER EXECUTIVO 
PORTARIA Nº 1003/2013 

 
DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 
  

DESIGNA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE 
MENCIONA, CONCEDE DIÁRIAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do 
Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições que lhe confere 
o Artigo 73, incisos VII e XV, da Lei Orgânica Municipal, e 
  
R E S O L V E : 
  
Art. 1º. Designar a servidora ANTONIA HELENA DE SOUZA 
BARBOSA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e Gestão, desta Prefeitura, à serviço da Secretaria, na 
cidade de Marabá-PA, no dia 24 de outubro do corrente ano, 
concedendo-lhe 01 (uma) diária, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), 
conforme Decreto nº 238/2011, de 30 de novembro de 2011, que 
regulamentou a Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de Novembro 
de 2011. 
  
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Dê ciência, publique-se e cumpra-se. 
  
Gabinete da Prefeita, em 23 de outubro de 2013. 
  
SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 
  
MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 
 

Publicado por: 
Adriana Carla Goes Zucatelli 

Código Identificador:776D7746 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO  

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
ORIGEM: Tomada de Preços 14100001/2013PMT-TP 
CONTRATANTE: PREFEITUTA MUNICIPAL DE TRAIRÃO-PA 
CONTRATADA: S MARQUES DE OLIVEIRA EIRELI – ME  
OBEJTO: Contratação De Uma Empresa Especializada Em 
Construção Civil Para A Construção De Edifício Em Alvenaria De 
Unidade Básica De Saúde Projeto Padronizado Padrão 1 – Ministério 
Da Saúde. Em Regime De Empreitada Global. 
VALOR TOTAL: R$ 407.811,70 (Quatrocentos e Sete Mil Oitocentos 
e Onze Reais e Setenta Centavos). 
PROGRAMA DE TRABALHO: exercício 2013 
Exercício: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Atividade: 10.301.0200.1.056 – Construção e Aparelhamento de Posto 
de Saúde 
Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
VIGÊNCIA: 21 de Março de 2013. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de Outubro de 2013. 
  
IVAN DAS GRAÇAS SILVA 
Comissão de Licitação 
Presidente 

Publicado por: 
Ivan das Graças Silva 

Código Identificador:6652DF92 

 

 

Marco Aurelio
Realce
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Anexo 4: Roteiro da apresentação 

 

 

 



Plano Diretor Participativo, Mobilidade Urbana, Habitação e 
Saneamento 

Planejamento físico e territorial de Rondon do Pará 

A
u

d
iê

n
ci

a 
P

ú
b

lic
a 

18/nov/13 



Leituras Técnica e Comunitária 
Metodologia: Reuniões, Pesquisas 
e Audiências 

Etapas dos Planos Municipais 

2 

Etapas Básicas Desenvolvidas  

Etapa I:  

Proposta Metodológica 

Etapa II:  

Diagnóstico      

Etapa III:  

Estratégias de Ação 

Etapa IV:  

Projeto de Lei do Plano 



Participação Comunitária nos Planos 
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Reunião na Vila Santa Lúcia 
Audiência Pública Audiência Pública Capacitação do NG 



Horizonte dos Planos 
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7 a 20 anos 

Longo prazo 

3 a 7 anos 

Médio prazo 

Até 3 anos 

Curto prazo 

Projetos e Ações 



Demanda dos Serviços 
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População de Rondon em 2023 

Em 2014 

57.955 

habitantes 

Em 2019 

72.917 
habitantes 

 

Em 2023 

77.849 

habitantes 

 

Quais as 
necessidades 

(demandas) dos 
serviços para o 
horizonte de 10 

anos? 

Fonte: EIA-RIMA Alumina Rondon 
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Ações Normativas 

7 

Propostas 

Diagnóstico  Projeto de Lei  

Necessidade de controle sobre o uso do 
solo 

Redefine o zoneamento de uso do solo 

Necessidade de controle sobre o 
parcelamento do solo e obras 
particulares 

Propõe a ampliação da fiscalização das 
obras particulares 

Cria normas de parcelamento do solo no 
PDP 

Necessidade de órgão municipal 
específico para o planejamento físico 
territorial 

Propõe a criação de uma Secretaria de 
Urbanismo e Habitação 



Normas para Parcelamento do Solo 

 Prefeitura expedirá as diretrizes municipais com: 

Vias de 
circulação 

 
Áreas não 
edificáveis 

 

Equipamentos 
públicos 

Infraestutura necessária 

Classificação das 
principais vias de 

circulação e  
articulação com o 

sistema viário 
municipal e 

regional 

Áreas de 
preservação 

permanente e 
áreas não-
edificáveis 

 

Localização 
aproximada dos 

terrenos destinados 
aos equipamentos 
públicos urbanos e 
comunitários e as 
áreas livres de uso 

público 
 

Indicação de infraestrutura necessária 
Rede de escoamento de águas 

pluviais; sistema de esgotos 
sanitários; obras de  contenção de 

taludes, aterros e encostas; rede de 
água; pavimentação; energia elétrica 

e iluminação 
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Mapa Zoneamento uso e especiais  
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Zoneamento de Uso 
e Ocupação do Solo 
 
Zona Urbana de 
Rondon do Pará 



Áreas Verdes na Zona Urbana 

10 

Diagnóstico Projeto de Lei 

0,34  m² por habitante 
 

A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU) propôs como 

índice mínimo para áreas verdes públicas destinadas à recreação o 
valor de 15 m²/hab (SBAU, 1996) 

 

Parques e Praças 
 Alto Recalque  
 Reserva do Bosque  
 Orla  
 Prainha 

Praças 
 Bandeira  
 Paz 
 Biblioteca 
 Jaderlândia  



Áreas Verdes e de Lazer 
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Diagnóstico Projeto de Lei 

Necessidade de mais áreas verdes e de 
lazer na zona urbana 

Parque da Prainha, Parque da Orla do 
Ararandeua 



Áreas Verdes e de Lazer 
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Mapa das Zonas Especiais de Interesse 

Parque Orla do 

Ararandeua e Parque 

Prainha 



Diagnóstico do PLHIS 
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Item Indicador 

População em 2010 
46.964 habitantes (34.696 na zona 
urbana e 12.268 na zona rural) 

Média de moradores por habitação 3,7 urbana e 4,3 rural 

Mais de 3 moradores por dormitório 
(pior situação) 

1.080 domicílios 

Faixas de renda 
Até 2 s.m.:70% 
Sem renda: 20% 

Domicílios construídos em madeira 46%  

Domicílios sem banheiro 1.154 

Fonte: IBGE 



Habitação de Interesse Social 
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Diagnóstico Projeto de Lei 

Déficit habitacional 

Implantar o PLHIS 

Ampliação das ZEIS 

Consórcios imobiliários 



Mapa das Zonas de Especial Interesse Social 

15 



Consolidação do Déficit Habitacional (2013 – 2023) 
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Condição Número de Unidades 

Domicílios sem Banheiros 1.218 

Adensamento excessivo 1.139 

Áreas de Risco e APP 100 

Domicílios Rústicos 1.766 

Domicílios Improvisados 346 

Domicílios por Coabitação 1.504 

Fonte: Interação Urbana  



Demanda Futura por Habitação Social 
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8.000 novas 
unidades até 2023 

Incremento 
demográfico 

Atualmente são produzidas 
aproximadamente 400 unidades/ano 



Tipologias das Construções 

18 

Padrão Área Nº de unidades 

Horizontal 1 28 m² 908 

Horizontal 2 36 m² 6.357 

Horizontal Sobrado 60m ² 1.362 

Vertical 45 m² 454 

Módulo Sanitário Tipo 

7 FUNASA 
Unidade 1.218 

Dormitório Adicional 10 m² 1.139 

No PLHIS, foram adotados dois padrões de ocupação, horizontal e vertical.  Para o 
padrão de ocupação horizontal, três padrões arquitetônicos, casa com 28m², com 
36m² e sobrado  com  60m²,  e no vertical, o apartamento de 45 m². Estas opções 
foram divididas em percentuais, na base de 15, 70, 10 e 5%, respectivamente.  
Para as instalações sanitárias, considerou-se construir um módulo sanitário 
padrão FUNASA e para adensamento excessivo, acrescentar à moradia existente 
um dormitório adicional com 10 m² 

Fonte: Interação Urbana  
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Programas e Ações Objetivo 

Programa de urbanização de 
assentamentos precários e regularização 
fundiária 

Melhoria  das condições de habitação nas áreas de ocupação 
irregular,  com melhoria e/ou provisão de novas unidades 
habitacionais e infraestrutura; Módulos sanitários;  Regularização 
Fundiária; Prevenção e contenção de novas ocupações irregulares. 
Inclui vilas e zona rural. 

Programa de Produção da Habitação 

Produção de unidades novas em conjuntos habitacionais para 
atender as famílias com renda de até 5 s.m., considerando desde 
lotes urbanizados e/ou edificações. Os lotes serão entregues com 
infraestrutura básica (pavimentação, drenagem, água, esgoto, 
energia elétrica e iluminação pública); 
Atenderá demanda demográfica e coabitação na cidade, vilas e 
zona rural. Inclui unidades do MCMV, inclusive verticalização . 

Programa de Assistência Técnica, melhoria 
das habitações e autopromoção 
habitacional assistida 

Elaboração de projetos ou expansão das habitações existentes para 
moradores que tenham a propriedade ou posse de lote urbano ou 
rural e assistência técnica para  a  obra. A prioridade será para os 
projetos desenvolvidos em grupos organizados 

Fonte: Interação Urbana  



Mobilidade  

O enfrentamento pela administração 
municipal e pela comunidade das 

questões de mobilidade em Rondon do 
Pará é fundamental para um 

desenvolvimento pleno na cidade. 
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Fonte: Interação Urbana  
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Fonte: Interação Urbana  
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Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Hierarquia viária a ser melhorada 

Classificação e hierarquização das vias segundo suas 
características físicas e as funções que desempenham 
na circulação local considerando todos os modos de 
transporte. 

Necessidade de planejamento do sistema viário e da 
sinalização de trânsito 

Elaborar projeto de reestruturação do sistema viário 
básico 

47 % da malha viária urbana  ainda sem pavimentação 
e necessidade de melhoria da malha existente 

Implantar programa de pavimentação e conservação da 
malha viária urbana 

Necessidade de melhoria das calçadas para o tráfego 
de pedestres 

Projeto de qualificação das calçadas e acessibilidade 

Dificuldade de mobilidade rural 
Implantar programas de controle, conservação e 
manutenção da malha viária e linhas regulares de 
transporte coletivo rural. 

Melhorias das vias 

Fonte: Interação Urbana  
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Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Necessidade de melhoria de controle sobre o trânsito Intensificar a fiscalização de trânsito no município  

Desrespeito às leis de trânsito Implantar programas de educação para a Mobilidade 

Alto risco de acidentes de trânsito no Eixo  
estruturante 

Requalificação urbanística do eixo estruturante da BR - 
222 

Insuficiente regularização de veículos e de habilitações 
Intensificar ações políticas de gestão junto ao Governo 
Estadual 

Segurança no Trânsito 

Fonte: Interação Urbana  
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Diagnóstico  Programas, Projetos e Ações 

Pouca utilização da bicicleta Sistema cicloviário em andamento 

Necessidade de transporte coletivo urbano e rural 
Implantar linhas regulares de transporte coletivo 
urbano e rural 

Ausência de regulamentação do transporte por 
fretamento e alternativo 

Regulamentar transporte de passageiros 

Sistemas de Transporte 

Fonte: Interação Urbana  



Ações prioritárias 
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Programas e ações Objetivo O que contemplam 

Educação para a 
Mobilidade 

Reduzir o número e grau de 
severidades dos acidentes de trânsito 
de maior recorrência, principalmente 
os acidentes envolvendo motocicletas. 

Parque temático (ex.: Transitolândia) junto ao 
projeto da Orla; 
Campanhas educativas comportamentais e 

institucionais em meios de comunicação; 
Trabalhos e ações educativas desenvolvidas 

diretamente com os cidadãos 

Fiscalização de Trânsito 

Reduzir o número e grau de 
severidades dos acidentes de trânsito 
de maior recorrência, principalmente 
os acidentes envolvendo motocicletas. 

Aumentar a atuação da Autoridade Municipal 
de Trânsito 
 Implantar pátio de recolhimento de veículos 

com guincho 
Planejar a ampliação e reposição dos quadros 

de Agentes de Fiscalização de Trânsito 
 

Reestruturação do 
sistema viário básico 

Proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade e segurança nos 
deslocamentos. 

 Sinalizar trânsito e orientar tráfego 

Fonte: Interação Urbana  



Ações prioritárias 
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Programas e ações Objetivo O que contemplam 

Requalificação 
urbanística do eixo 
estruturante da         
BR - 222 

Estimular e apoiar a diversificação do comércio e 
serviços na Zona do Eixo Estruturante.  
Aumentar a segurança viária com intervenções para 

reduzir acidentes 

Paisagismo; 
Calçadas acessíveis; 
Mobiliário urbano; 
 Sinalização; 
Rotatórias; 
 Iluminação 

 Integração da ciclovia 
do eixo estruturante 
da BR à orla do rio 
Surubiju 

Criar condições seguras para o uso da bicicleta e 
caminhadas. 

5 km de ciclovias na orla e sua 
integração ao eixo 
estruturante 



Mapa de Intervenções no Sistema Viário 
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Sistema Perimetral composto por vias para veículos motorizados, 
ciclovias, parque linear e equipamentos públicos. 
Transição/integração dos rios à cidade. 
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Plano Municipal de Saneamento Básico 

Quais projetos e 

obras o PMSB 

propõe para a 

cidade? 



Abastecimento de Água 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Sistema Existente 



R 

E C 

Ampliação do Sistema Existente 



Plano Saneamento: Possibilidades 
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Custos de Manutenção 

Parâmetros Unidade 
Sistema Existente 

27 poços 

Sistema Proposto 

CAP/ ETA/ ADT/ 

RES 

Consumo de Energia R$ 858.875 364.904 

Consumo de Energia KWh 2.929.703 1.183.320 

Custo R$/KWh 0,29 0,29 

Produção de Água m3/dia 8.700.000 8.700.000 

População habitantes 36.443 36.443 

Consumo por pessoa por 

dia 
l/pessoa/dia 239 239 

Período de Funcionamento Hora 19 19 

A SEMA indica um consumo de 140 litros por pessoa por dia para 

elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água 



Esgotamento Sanitário 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Esgotamento Sanitário 
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Esgotamento Sanitário 



Tratamento de Esgotos 



Drenagem Urbana: 

Erosões e Enchentes 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 
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Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 
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Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 
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Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Drenagem Urbana: Erosões e Enchentes 



Limpeza Pública e 

Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

Plano de Saneamento: Ações Prioritárias 



Limpeza Pública: Manejo dos Resíduos Sólidos 

46 



SRS: Coleta de Lixo Domiciliar 

SETORIZAÇÃO ROTEIRIZAÇÃO 

47 



Modelo de Gestão 



SRS: Aterro Sanitário 



SRS: Aterro Sanitário 



SRS: Aterro Sanitário 



Modelo de Gestão 
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Anexo 2: Ata da Conferência da Cidade de 21 de novembro de 

2013 

  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Conferência da Cidade para apresentação e aprovação do Plano Diretor Participativo, 

Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 21 de novembro de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Programação:  

− 19h00min: Abertura 
− 19h30min: Apresentação da estrutura do PDP e demais Planos 
− 20h30min: Debates com Delegados Eleitos e demais participantes 
− 21h: Encerramento 

Deliberações: Após apresentação e discussão, os Planos foram aprovados por unanimidade.  
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1. Introdução  

 

Por iniciativa do Instituto Votorantim e da 

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, a 

Interação Urbana foi convidada a elaborar a 

Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social de Rondon do Pará (PLHIS - Rondon do 

Pará). A proposta de trabalho da Interação 

Urbana nasce da visão da necessidade de se 

capacitar técnicos e a sociedade do município, 

tornando o PLHIS importante instrumento de 

melhoria da qualidade de vida das pessoas em 

Rondon do Pará.  

Neste relatório, que constitui o primeiro 

produto do referido trabalho, serão tratados o 

conteúdo geral do PLHIS, a organização dos 

trabalhos e os procedimentos necessários para 

sua elaboração, caracterizando a capacidade 

institucional da Prefeitura de Rondon do Pará, 

como será feito e quem são os responsáveis pela 

coordenação e organização dos trabalhos, as 

atribuições das equipes e quais as informações a 

serem levantadas para a revisão do PLHIS - 

Rondon do Pará, suas fontes e responsáveis. 

Serão tratadas, também, a estratégia de 

comunicação, mobilização e participação social 

em todas as etapas do PLHIS visando alcançar 

amplamente os atores sociais e institucionais 

relacionados à questão habitacional, bem como 

ouvir as populações dos diversos bairros e 

assentamentos. Consta neste relatório, ainda, a 

descrição de todas as atividades a serem 

desenvolvidas. 

O Município de Rondon do Pará aderiu ao 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

– SNHIS em 10 de abril de 2007, comprometendo-

se a constituir seu sistema habitacional de 

interesse social, o que se deu no âmbito da lei 

municipal 629/2011, de 01 de março de 2011, que 

criou o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social e instituiu o Conselho Gestor do 

Fundo Municipal de Habitação.  Posteriormente, o 

decreto municipal nº 141 de 20 de Junho de 2012 

definiu a composição do Conselho Gestor do 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 

do Município de Rondon do Pará. 

Em 2012, o município elaborou a versão 

resumida do PLHIS, devidamente cadastrada e 

habilitada na Secretaria Nacional de Habitação do 

Ministério das Cidades, aprovada pela Resolução 

Nº 002/2012, de 02 de julho de 2012, da 

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência 

Social. Com a necessidade de revisar o Plano 

Diretor, cujo prazo institucional para tanto já 

transcorreu, optou-se por revisar também o PLHIS 

de modo a integrá-lo aos demais dispositivos 

legais, como o próprio Plano Diretor e aos planos 

setoriais municipais de Mobilidade e Saneamento, 

que serão elaborados de forma integrada. 

 A necessidade de estabelecer um 

processo continuado de planejamento do 

território urbano e rural, aliado aos graves 

problemas decorrentes da ocupação desordenada 

do território municipal levou o Governo Federal a 
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elaborar a Lei Federal no 10.257/2001, conhecida 

como Estatuto da Cidade, que estabeleceu a 

obrigatoriedade de elaboração de Plano Diretor 

(PDP) até outubro de 2006, para municípios com 

mais de vinte mil habitantes, caso de Rondon do 

Pará, que aprovou seu PDP em outubro de 2006. 

O Plano Diretor Participativo é o 

instrumento básico da política de 

desenvolvimento do município e apresenta um 

conjunto de diretrizes e propostas com o objetivo 

de ampliar o desenvolvimento socioeconômico, a 

organização espacial dos diferentes usos e das 

redes de infraestrutura, para curto, médio e longo 

prazo, sendo sua implementação de 

responsabilidade de cada município. Assim, suas 

diretrizes devem orientar também a revisão do 

PLHIS.  

Embora não possuam a mesma dimensão 

dos problemas urbanos encontrados nos grandes 

centros urbanos ou nas regiões metropolitanas, a 

maioria dos pequenos e médios municípios 

brasileiros apresenta dificuldades operacionais 

para a prática do planejamento e da gestão 

urbana e habitacional, dadas a reconhecida falta 

de estrutura institucional e administrativa das 

prefeituras, como a insuficiência de profissionais 

qualificados, ou de instrumentos legais e 

condições operacionais apropriadas para o 

desenvolvimento do processo de planejamento e 

gestão, motivo pelo qual a revisão do PDP e do 

PLHIS, de forma articulada e participativa, pode 

gerar um salto de qualidade na gestão pública de 

Rondon do Pará. 

O Plano Local de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS) é parte indispensável do Sistema 

Municipal de Habitação de Interesse Social, 

juntamente com o Conselho Municipal e o Fundo 

Municipal de Habitação. O PLHIS constitui-se, ao 

mesmo tempo, em instrumento de articulação 

horizontal (entre a política municipal de habitação 

e a política urbana definida no Plano Diretor) e 

vertical – entre a Política Estadual definida pelo 

Plano Estadual de Habitação e a Política Nacional 

de Habitação (PNH). 

O PLHIS, portanto, é um dos elementos 

que compõem o Sistema Nacional de Habitação 

(SNH), o qual pode ser definido como uma rede 

de planejamento e gestão articulada nos vários 

níveis de governo e entre eles. O SNH estrutura-se 

em dois subsistemas: o Subsistema de Habitação 

de Interesse Social, voltado para o atendimento 

da demanda de baixa renda, e o Subsistema de 

Habitação de Mercado, que objetiva a 

reorganização do mercado privado de habitação. 

O Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) foi regulamentado pela 

Lei Federal n° 11.124, de 16 junho de 2005, com o 

objetivo de “viabilizar para a população de menor 

renda o acesso à terra urbanizada e à habitação 

digna e sustentável” (art. 2º, inciso I). Segundo a 

Lei, o SNHIS deve centralizar todos os programas e 

projetos destinados à habitação de interesse 

social. 

O SNHIS é prioritário para a consecução 

da PNH, uma vez que mais de 90% do deficit 

habitacional do país concentra-se nas famílias 

com renda de zero a três salários mínimos. 
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Congrega uma série de conselhos, fundos e 

agentes (financeiros, promotores e técnicos), 

públicos e privados, tendo o Ministério das 

Cidades como organismo central, com as funções 

de formulador e gestor da PNH (Lei 11.124/2005, 

art. 5º). 

A lei 11.124/2005 criou, também, o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) 

e seu Conselho Gestor (CGFNHIS). Para ter acesso 

aos programas e recursos destinados à habitação 

de interesse social pelo FNHIS, os estados, o 

distrito federal e os municípios devem firmar 

Termo de Adesão ao SNHIS, o que já ocorreu com 

o município de Rondon do Pará.  

Os assentamentos habitacionais do 

município caracterizam-se pela ausência de 

empregos no local, pela irregularidade fundiária e 

pela precariedade de sua infraestrutura. É 

pequeno o número de equipamentos 

comunitários públicos no entorno dos principais 

núcleos de moradia. A história de formação 

desses assentamentos tem elementos em 

comum: o desemprego, a migração campo - 

cidade, o déficit habitacional urbano e o efeito da 

legislação sobre a dinâmica de terras urbanas. A 

chegada de um grande empreendimento de 

mineração do Grupo Votorantim ao município 

certamente será um fator a mais de atração de 

novos moradores para a cidade, cujo impacto será 

decisivo para o desenvolvimento urbano 

sustentado e a correção dos rumos da cidade até 

aqui. 
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2. Normas legais relacionadas 

O conteúdo do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará insere-se no 

contexto do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001), do Plano Diretor Participativo de 

Rondon do Pará (Lei Complementar nº 02, de 10 de outubro de 2006) e do Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) regulamentado pela Lei Federal n° 11.124, de 16 de junho de 2005. Outras normas 

legais relacionadas são: 

 

Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

 Código Tributário Nacional, Lei Federal n° 5.172 de 25.10.1966, seção II, artigos 

32, 33 e 34; 

 Lei Federal n° 7.641 de 17.12.87 – introduz alterações no Código Tributário do 

DF, instituído pelo Decreto- lei n° 82 de 26.12.66, e dá outras providências. 

www.senado.gov.com.br/todos/ipdf 

 

Parcelamento, edificação ou utilização compulsória 

 Previsão: artigo 182, paragrafo 4°, inciso I da Constituição Federal; 

 Possibilidade da aplicação de IPTU progressivo no tempo em caso de 

descumprimento da obrigação: artigo 7°; 

 Possibilidade de desapropriação do imóvel com pagamento em titulo em caso 

de descumprimento da obrigação. 

 

Desapropriação 

 Previsão: artigo 182, parágrafos 1° e 2°; 

 Com pagamento de titulo da dívida pública: artigo 182, parágrafo 4°, inciso III 

da Constituição Federal; 

 Decreto-Lei n° 3.365 de 1941, desapropriação por utilidade pública: 

regulamenta o procedimento na via administrativa e judicial 

(www.senado.gov.br/registro) 

 

Consórcio imobiliário 

 Requisitos: artigo 46, caput; 

 Conceito: artigo 46, parágrafo 1°; 

 Valor das unidades imobiliárias: artigo 46, paragrafo 2°. 

 

Operações urbanas consorciadas 

 Artigo 32, caput; 

 Mínimo que deve constar no plano de operação urbana consorciada: artigo 33, 

incisos I, II, III, IV, V, VI e VII.  

http://www.senado.gov.com.br/todos/ipdf
http://www.senado.gov.br/registro


Revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social: detalhamento das ações – Rondon do Pará  9 

Outorga onerosa do direito de construir e de alterações de uso 

 Artigo 28, caput; 

 Direito de superfície; 

 Artigo 21, caput.  

 

 

Transferência do direito de construir 

 Artigo 35, caput. 

 

 

Direito de preempção 

 Artigo 25, caput; 

 Finalidades das áreas de possível exercício do direito de preempção: artigo 26, 

incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; 

 Improbidade administrativa em caso de utilização de áreas em desacordo com 

a destinação prevista: artigo 52, inciso III. 

 

 

Usucapião especial de imóvel urbano 

 Artigo 183, caput da Constituição Federal; 

 Usucapião individual, artigo 9°; 

 Usucapião coletivo, artigo 10; 

 Concessão de uso especial para fins de moradia; 

 Artigo 183, paragrafo 1° da Constituição Federal. 

 

 

Lei n° 10.098 de 19.12.00, estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades 

especiais, e dá outras providências. www.senado.gov.com.br/plano. 

 Previsão: artigo 182, paragrafo 1° da CF; 

 Determinação do atendimento da função social da propriedade: artigo 182, 

paragrafo 2°; 

 Obrigatoriedade de incorporar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 

o orçamento anual: artigo 40, parágrafo 1°; 

 Dever de englobar o território do município como um todo: artigo 40, 

parágrafo 2°; 

 Prazo para revisão: artigo 40, parágrafo 3°; 

 Garantias no processo de elaboração: artigo 40, parágrafo 4°, incisos I, II e III; 

 Prazo para aprovação: artigo 50. 
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3. Etapas e produtos 

Os conteúdos e procedimentos para elaboração dos PLHIS estão estabelecidos no Guia de Adesão ao 

SNHIS, produzido pela Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades e no Manual para 

Apresentação de Proposta ao FNHIS do Programa de Habitação Social - ação Apoio à Elaboração de Planos 

Habitacionais de Interesse Social. De acordo com estes documentos, o PLHIS deve conter um diagnóstico do 

setor habitacional e um plano de ação. O diagnóstico deve reunir informações a respeito do deficit 

habitacional (quantitativo e qualitativo), identificar os assentamentos precários e levantar suas 

características urbanísticas, ambientais, sociais e fundiárias; deve, também, estimar a evolução das 

necessidades habitacionais e dimensionar os recursos necessários para enfrentar o problema. O plano de 

ação, por sua vez, consiste na definição de estratégias para resolver os principais problemas habitacionais, 

especialmente os relacionados à habitação de interesse social. Dele devem constar: as diretrizes e objetivos 

da política local de habitação; as linhas programáticas e ações; as metas a alcançar e uma estimativa dos 

recursos necessários para seu alcance (programas ou ações e fontes existentes); e os indicadores que 

permitam medir a eficácia do planejamento. 

Com base nessa orientação, foi definido o escopo geral dos trabalhos a serem desenvolvidos em 

cada uma das quatro etapas de elaboração do PLHIS - Rondon do Pará como consta no Anexo 03.  

Resumo das Atividades.   

ETAPA 1 – DETALHAMENTO DAS AÇÕES 
PRODUTO 1: Plano de Trabalho 

 

ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO 
PRODUTO 2: Diagnóstico das necessidades habitacionais 

ETAPA 3 – ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
PRODUTO 3: Diretrizes e objetivos, programas e ações, metas, 
recursos e fontes de financiamento, indicadores, programas e 
ações prioritárias, avaliação e revisão 

 

ETAPA 4 – MINUTA DO PLHIS 
PRODUTO 4: Minuta do projeto de lei 
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4. Considerações gerais sobre o PLHIS 

O objetivo central do Plano Local de Habitação de Interesse Social é consolidar o planejamento da 

ação municipal referente à questão habitacional num determinado horizonte de tempo, levando em conta 

os instrumentos locais do ciclo de gestão orçamentário-financeiro, notadamente o PPA, a LDO e a LOA. 

 

Etapa 1: detalhamento das ações 

Com o objetivo de apresentar à equipe de governo as primeiras atividades relacionadas à execução 

do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará (PLHIS), bem como as principais normas 

legais relacionadas à sua execução, a equipe técnica da Interação Urbana esteve no Município nos dias 3 a 7 

de junho de 2013, apresentando o que é o PLHIS e abordando os aspectos sistematizados a seguir :  

 

Nessa etapa, foram apresentados e debatidos os seguintes temas: 

 Detalhamento das etapas, produtos, recursos humanos e cronograma físico a 

serem desenvolvidos; 

 Detalhamento das estratégias e procedimentos de mobilização dos diferentes 

segmentos da sociedade civil; 

 Discussão sobre a importância da abrangência no território do município das 

atividades a serem realizadas; 

 Explicitação das atividades de capacitação dos diferentes segmentos envolvidos 

(técnicos e gestores municipais, lideranças comunitárias e demais participantes); 

 Descrição das estratégias de difusão das atividades e seus resultados. 

 Discussão sobre a constituição do Núcleo Gestor por representantes do Poder 

Público e da sociedade civil e com atribuição de coordenar e organizar os 

trabalhos. O Núcleo Gestor terá papel fundamental no processo, pois apoiará a 

identificação e mobilização dos atores sociais e sua capacitação, a definição dos 

temas prioritários e dos eixos estratégicos a serem pactuados, a proposição de 

calendário de debates e discussões, o monitoramento do andamento dos 

trabalhos, a coordenação e divulgação dos produtos elaborados durante o 

processo de discussão e o cumprimento das regras que forem acordadas 

coletivamente. Deverá ser formado por representantes, se possível de modo 

paritário, do Poder Público e da sociedade civil, indicados por entidades 

representativas na cidade. O Núcleo Gestor deverá ter no mínimo seis 

constituintes, três do Executivo e três da sociedade civil. 

 



 

O Poder Executivo indicará o Núcleo 

Gestor através de Decreto, indicando 

participantes preferencialmente do quadro de 

servidores efetivos representantes das secretarias 

municipais, utilizando sua estrutura administrativa 

para agilizar o processo e representantes da 

sociedade civil. A função desse grupo de trabalho 

será articular a leitura técnica e a interface com a 

sociedade para a leitura comunitária, bem como 

articular atividades técnicas conjuntas com a 

equipe da Interação Urbana.  

Cabe ao Núcleo Gestor coordenar os 

trabalhos, articulado ao Setor de Habitação da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, 

responsável atualmente por estruturar a política 

habitacional do município, implantar projetos de 

interesse social, realizar parcerias com a 

comunidade e cooperativas habitacionais para a 

produção de moradias populares, de forma a 

melhorar as condições urbanas e habitacionais 

nos assentamentos precários. O Setor de 

Habitação, fisicamente instalado junto à 

Secretária de Assistência Social, conta com a 

coordenação de uma assistente social, que 

trabalha com os funcionários responsáveis pelo 

atendimento e cadastramento das demandas por 

habitação. 

Este trabalho será desenvolvido por duas 

equipes: uma formada por técnicos da consultoria 

contratada; e outra, formada por técnicos da 

Prefeitura Municipal. As duas equipes deverão 

realizar as tarefas em constante interação. Em 

linhas gerais, cabe à consultoria a elaboração de 

estudos e pesquisas e a formulação de 

proposições relacionadas ao PLHIS - Rondon do 

Pará, com apoio da equipe técnica do município, 

que deverá disponibilizar os dados e informações 

necessários, sistematizar informações, produzir 

insumos, acompanhar os trabalhos desenvolvidos 

pela consultoria, tomar decisões relativas à 

metodologia a ser empregada na condução dos 

debates com a população e analisar os produtos 

elaborados em cada uma das etapas de trabalho. 

O desenvolvimento do trabalho envolve diversas 

tarefas, como: produção, levantamento e 

sistematização de informações, tomada de 

decisões (Prefeitura e agentes sociais), produção 

de documentos (relatórios), organização e 

divulgação de eventos (reuniões e seminários de 

discussão pública do Plano) e divulgação dos 

resultados.
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São atribuições da Prefeitura: 

 Produzir, levantar e sistematizar informações e, em especial, fornecer as 

informações solicitadas pela consultoria; 

 Tomar decisões relacionadas à definição de parâmetros e metodologias de 

intervenção e estratégias de ação; 

 Organizar e divulgar eventos de discussão pública durante a elaboração do PLHIS; 

 Divulgar o PLHIS - Rondon do Pará. 

 

São atribuições da Consultoria: 

 Assessorar o município na produção ou sistematização de informações; 

 Produzir os relatórios correspondentes aos Produtos 01, 02, 03 e 04 do Contrato e 

o relatório final consolidando todos os produtos; 

 Apoiar a Prefeitura de Rondon do Pará nas discussões públicas do PLHIS. 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que a elaboração do PLHIS 

envolve tomada de decisões do poder público e 

dos agentes sociais sobre vários aspectos, 

relacionados, entre outros, com as tipologias e 

parâmetros de intervenção, priorização de ações 

e áreas de intervenção, alocação de recursos 

municipais e, ainda, com a revisão ou 

complementação do arcabouço jurídico e 

institucional. Tais definições dizem respeito não 

só à esfera técnica, mas também à esfera política, 

demandando o envolvimento dos dirigentes da 

Prefeitura (Secretários e Prefeito), bem como de 

representantes da sociedade civil organizada. 

Para desenvolver a Etapa 2 – Diagnóstico 

das Necessidades Habitacionais, a consultoria 

precisará do fornecimento de informações vários 

órgãos da administração municipal. Caberá ao 

Núcleo Gestor viabilizar o fornecimento das 

mesmas. Cabe, também, à Consultoria proceder à 

elaboração dos estudos técnicos relacionados ao 

cálculo das necessidades habitacionais do 

Município. 
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Etapa 2: diagnóstico das necessidades habitacionais 

Conterá visão diagnóstica do setor habitacional, contendo caracterização demográfica, dinâmica 

habitacional e imobiliária, estrutura administrativa municipal relacionada à habitação, legislação municipal, 

estadual e federal e mapas temáticos. 

O Produto 2, Relatório “Diagnóstico das Necessidades Habitacionais” refere-se ao levantamento das 

informações e dados existentes sobre o município. O objetivo deste procedimento é conhecer e sistematizar 

o conjunto de informações disponíveis, possibilitando, por outro lado, que se possa mensurar em que nível 

de organização se encontra o Município e, consequentemente, quais ações deverão ser executadas visando 

à produção das informações necessárias a elaboração do PLHIS. Incorporará também a legislação municipal, 

e dados urbanos, territoriais, físico-ambientais, atividades econômicas, uso e ocupação do solo, 

regularização fundiária, evolução histórica da cidade e do território, inserção regional do município, 

mobilidade urbana e circulação, caracterização e distribuição da população e seus movimentos, dinâmica e 

infraestrutura, bem como mapas, fotos, cadastros, estudos, planos setoriais e outros estudos pertinentes à 

análise da questão habitacional. As informações obtidas serão catalogadas e avaliadas sob o aspecto de sua 

possível utilização.  

A obtenção de dados se dará a partir daqueles já disponíveis na própria Prefeitura ou no Cadastro 

Físico municipal, Cartório de Registro de Imóveis da comarca, IBGE, COHAB-PA, Ministério das Cidades e 

relatórios de pesquisas já realizadas por outras organizações e universidades regionais. Serão realizados os 

seguintes trabalhos técnicos específicos: 

 

a) Mapeamento das áreas de intervenção urbana e rural, que incluirá a identificação 

das áreas com perfil para implantar habitação social, identificação das áreas de 

risco, identificação das áreas com problemas de regularização fundiária, 

identificação das áreas verdes, sistemas de lazer e áreas institucionais próximas às 

áreas habitacionais, elaborando-se, se necessário, mapas de intervenção 

articuladas aos do Plano Diretor;  

 

b) Levantamento da oferta habitacional, através de levantamento e análise dos 

marcos regulatórios existentes, da oferta habitacional de moradias, da oferta de 

solo urbanizado E dos programas habitacionais existentes, além dos atores sociais 

que atuam no setor habitacional, das moradias em área de risco e das moradias 

com necessidade de regularização fundiária;  
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c) Sistematização, com a quantificação e caracterização da demanda habitacional, da 

oferta habitacional, de moradias em área de risco, da necessidade de 

regularização fundiária, de moradias em áreas verdes, sistemas de lazer e áreas 

institucionais, das áreas públicas disponíveis para habitação, construção de 

aparelhos comunitários e áreas verdes e das áreas abandonadas, subutilizadas ou 

que demandem melhorias das habitações existentes. 

 

A partir destes elementos, serão realizados o levantamento dos programas e ações habitacionais 

executados diretamente, financiamentos e benefícios realizados e previsão de atendimento, uma análise das 

condições institucionais e administrativas relativas à habitação, a identificação e análise da capacidade para 

implementação de assistência técnica municipal, a caracterização e quantificação dos programas 

habitacionais executados pela Administração Municipal e demais entes federativos e a identificação e 

caracterização das fontes de recursos para habitação existentes, ou seja, condições de acesso às 

modalidades de intervenção e financiamento habitacional, bem como as condições institucionais e 

administrativas necessárias à implementação do PLHIS. 

Ao mesmo tempo, serão realizadas Reuniões de Leitura da realidade local, uma forma simplificada 

de planejamento local visando o diagnóstico do setor habitacional pelo olhar da população local. Estas 

reuniões de trabalho têm por finalidade compartilhar e realizar acordos com os demais segmentos que 

compõem a sociedade, a visão sobre a realidade dos municípios, de modo a possibilitar a obtenção de 

informações mais próximas dessa realidade. São também importantes para se apresentar inventário e 

diagnóstico preliminar da realidade local (problemas, oportunidades, obstáculos locais, formas de 

organização da sociedade, etc.). Assim, conhecendo as peculiaridades e dinâmicas locais, torna-se possível 

elaborar o PLHIS respeitando estas características.  

Sob outro aspecto, este será um momento de diálogo com atores locais acerca do processo de 

elaboração do PLHIS, possibilitando a participação popular na definição do processo. O Núcleo Gestor possui 

importante papel de identificação e mobilização dos atores sociais para sua capacitação, na definição dos 

temas prioritários, eixos e projetos estratégicos a serem pactuados e incorporação aos trabalhos junto à 

Câmara Municipal local. 

As reuniões de Leitura da realidade serão divididas por região territorial, urbanas e rurais, definidos 

conjuntamente com o Executivo local, de acordo com as condições e características do município, sendo a 

primeira delas um lançamento oficial do processo, apresentando-se a equipe técnica e o Núcleo Gestor. 



Revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social: detalhamento das ações – Rondon do Pará  16 

Além disso, deverão ser utilizadas as estruturas de participação já existentes, como os conselhos municipais 

(saúde, educação, etc.), de entidades comunitárias representativas (sindicatos, associações, etc.).  

Na abertura das reuniões, será apresentado o seu objetivo geral e uma breve introdução sobre o que 

é e o papel do PLHIS para o desenvolvimento municipal, bem como sua inserção no desenvolvimento local. 

Todas as reuniões terão folha de presença dos participantes e ata com registro dos principais tópicos 

e proposições surgidas no processo de discussão. Todos os relatórios e materiais técnicos produzidos 

durante o processo também estarão disponibilizados no site da Prefeitura. 

Nas reuniões, serão utilizados instrumentos didáticos com linguagem apropriada abordando os 

conteúdos, tais como exposição em data show, flip-chart e cartelas. 

As reuniões com a comunidade terão caráter expositivo e participativo. A partir de exposição geral, 

os participantes serão agrupados em mesas onde discutirão síntese dos problemas apresentados e 

elaborarão propostas de soluções. Ao final, um representante de cada grupo fará uma exposição dos 

argumentos utilizados pelo grupo em plenário.  

  As memórias dos eventos realizados serão organizadas, catalogadas, sumariadas e irão subsidiar 

todo o processo de mobilização nas demais etapas. Essa memória deverá ser apresentada em Relatório e no 

site da Prefeitura. Uma pesquisa de opinião poderá balizar também a expectativa da comunidade quanto à 

questão habitacional.  
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Etapa 3: estratégias de ação 

A Estratégia de Ação é aqui entendida 

como a Etapa de Elaboração do Plano de Ação. 

Para cada problema e facilitador identificado 

durante a Etapa 2 - “Diagnóstico das Necessidades 

Habitacionais”, devem ser discutidos e pactuados 

na Conferência final do processo, com a 

participação do Conselho do Fundo Municipal de 

Habitação e o Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável.  

Serão elaboradas as diretrizes, como 

orientações gerais e específicas que devem 

nortear a elaboração do PLHIS, levando-se em 

consideração a Política Nacional de Habitação, a 

Política Municipal da Habitação de Rondon do 

Pará, o Plano Diretor do Município de Rondon, e 

os eixos de desenvolvimento que impactem a 

questão habitacional e urbana além dos princípios 

democráticos de participação social. 

 Deverão ser considerados também os 

planos de saneamento e mobilidade urbana, de 

forma a integrar a habitação às demais políticas 

de planejamento físico e territorial do município. 

Os objetivos devem expressar os resultados que 

se pretende alcançar, ou seja, a situação que deve 

ser modificada.  

Nesta etapa, serão desenvolvidos 

Programas, que devem resultar da identificação 

das necessidades mapeadas durante a Etapa 2 - 

“Diagnóstico do Setor Habitacional”, e das 

diretrizes e objetivos definidos anteriormente. 

Devem articular um conjunto de ações, 

orçamentárias e não orçamentárias, integradas, 

necessárias e suficientes para enfrentar um 

problema, solucioná-lo ou enfrentar suas causas. 

Os programas e ações que comporão o PLHIS 

devem estar em consonância com os 

instrumentos do ciclo de gestão orçamentário 

financeiro (PPA/LDO/LOA) do Município de 

Rondon do Pará.  

A partir do levantamento sobre os 

recursos e fontes de financiamento feito durante 

a Etapa 2 - “Diagnóstico das Necessidades 

Habitacionais”, deverão ser mapeados os recursos 

necessários à consecução de cada programa e 

ação. Para estimar recursos e fontes por 

programa ou ação, deverão ser verificados valores 

médios de investimento alocados em programas 

habitacionais nos anos anteriores e a 

porcentagem deste investimento em relação ao 

total do orçamento municipal. Para obter recursos 

suficientes para executar o PLHIS, é necessário 

verificar capacidade de pagamento e 

endividamento municipal, possibilidade de 

ampliação da captação de recursos financeiros e 

definição da forma de gestão desses recursos. 

Devem ser considerados na composição de 

investimentos, além das obras, elaboração de 

projetos, aquisição de terreno, contratação de 

consultoria, trabalho social, revisão de legislação e 

outros itens. 

As metas, recursos e fontes devem ser 

expressos em quadro resumo por programa e 

ação num determinado período, a ser definido em 

conformidade com a capacidade de investimento 

local.  
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Devem ser apontados Indicadores, como 

instrumentos capazes de medir o desempenho 

dos programas. Devem ser passíveis de aferição e 

coerentes com o objetivo estabelecido, serem 

sensíveis à contribuição das principais ações e 

apuráveis em tempo oportuno.  

Os Programas e ações prioritários deverão 

ser classificados, em ordem de importância, os 

programas e ações a serem abordados no PLHIS, 

tais como: produção habitacional e de 

loteamentos adequados, urbanização e 

regularização fundiária de assentamentos 

precários e informais, destinação de áreas 

urbanas à habitação de interesse social e outros;  

A identificação das ações prioritárias 

deverá ser feita considerando o porte e a 

complexidade das questões urbanas municipais, 

focando em ações de caráter estruturante para a 

solução das questões de maior gravidade social. 

Deve considerar também a mitigação de impactos 

negativos causados por investimentos em 

infraestrutura de grande e médio portes que 

tenham consequências sobre o setor habitacional 

(por exemplo, o investimento da Votorantim 

Metais). Deverá ser considerado, ainda, o tempo 

previsto para implementação das ações previstas 

no PLHIS (10 anos) em conformidade com a 

capacidade de investimento no setor.  

Deverão ser discutidos também os 

sistemas de Monitoramento, Avaliação e Revisão 

do PLHIS, prevendo a forma de monitoramento 

das fases dos programas e ações, identificando 

para cada uma o resultado obtido, o prazo, o 

responsável, a situação e as providências. A 

avaliação deve ser sistemática e, de preferência 

anual, e conter abordagem quanto à concepção, 

implementação e resultados dos programas e 

ações do PLHIS, apontando para a necessidade de 

revisão, se for o caso.  

O Produto 3, Relatório “Estratégias de 

Ação” conterá a sistematização das propostas 

obtidas e das atas das reuniões realizadas.
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Etapa 4: minuta de projeto de lei do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social - PLHIS 

A partir da do Diagnóstico do Setor Habitacional e do Plano de Ação, serão selecionados e 

pactuados, em reuniões públicas e específicas de trabalho, coordenadas pelo Núcleo Gestor e equipe 

Interação Urbana, as propostas, as estratégias e os instrumentos para viabilizar o projeto de lei do PLHIS. Ao 

final, serão definidos objetivos, instrumentos, estratégias e propostas de projetos necessários ao avanço das 

soluções habitacionais para a população de baixa renda, levando-se em consideração a Política Nacional de 

Habitação, a política habitacional local, os eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional e 

urbana e o princípio democrático de participação social; deverão ser considerados, ainda, os planos de 

saneamento e mobilidade urbana, e os eixos de desenvolvimento e ações previstos no Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC. Após a seleção, estratégias e propostas de projetos para o 

desenvolvimento habitacional do município, será elaborada a minuta do projeto de lei do PLHIS, incluindo a 

utilização dos instrumentos de política urbana propostos e previstos pelo Estatuto da Cidade, tais como:  

Instrumentos de indução do desenvolvimento urbano 

 IPTU Progressivo no Tempo; 

 Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

 Transferência do Direito de Construir; 

 Parcelamento, edificação ou utilização compulsória; 

 Operações urbanas consorciadas; 

 Direito de preempção; 

 Direito de superfície;  

 Consórcio imobiliário.  

 

Instrumentos de regularização fundiária 

 Zonas Especiais de Interesse Social; 

 Usucapião especial de imóvel urbano; 

 Concessão de uso especial para fins de moradia; 

 Concessão de direito real de uso. 

 

Instrumentos de democratização urbana 

 Conselhos - sistemas de gestão democrática da política habitacional; 

 Audiências e consultas públicas; 

 Iniciativa popular de leis. 

 

Ao final do processo, será realizada uma Conferência da Cidade / Audiência Pública, para discutir a 

minuta de lei do PLHIS que será enviada pelo Executivo ao Legislativo. O Relatório Final conterá a minuta do 

PLHIS, atas de Reuniões e das Audiências. 
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5. Estratégias de mobilização 
Foram definidos eventos de mobilização, abrangendo as regiões urbana e rural e o Núcleo Gestor, 

incluindo debates específicos por segmentos da economia e sociedade locais. A abrangência de participação 

em cada um dos eventos de mobilização, como também, as atividades a serem desenvolvidas nestes eventos 

e o calendário preliminar das reuniões são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Eventos de mobilização, abrangência, atividades e calendário 

EVENTO DE 
MOBILIZAÇÃO 

ABRANGÊNCIA ATIVIDADES 
CALENDÁ-

RIO 

1 Núcleo Gestor e Interação Urbana 
Reunião de Apresentação: O que é Plano 

Municipal de Habitação de Interesse 
Social; Planejamento dos Trabalhos 

Junho 

2 
Núcleo Gestor, Interação Urbana e 
comunidades das regiões urbanas e 

rurais 

Audiência de Lançamento dos Trabalhos 
de Elaboração do PLHIS de Rondon do 
Pará, Diagnóstico Preliminar e Leitura 

Comunitária 

Agosto e 
setembro 

3 Núcleo Gestor e Interação Urbana 
Elaboração do Diagnóstico das 

Necessidades Habitacionais  
Setembro 

4 Núcleo Gestor e Interação Urbana 
Diagnóstico das Necessidades 

Habitacionais e definição das Estratégias 
de Ação 

Outubro 

5 
Núcleo Gestor, delegados da 

Conferência e Interação Urbana 

Conferência Municipal. Apresentação do 
Projeto de Lei do Plano Municipal de 

Habitação de Interesse Social 
Novembro 

 

Foram definidas as seguintes estratégias de mobilização: 

a. Edital no Diário Oficial 

b. Divulgação em emissora de rádio 

c. Carro e Motocicleta de Som 

d. Portal da Internet 

e. Registro fotográfico das reuniões 

 

A equipe da Interação Urbana auxiliará na elaboração dos convites, textos e demais necessidade 

para veiculação das estratégias de comunicação. 
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6. Síntese 

A Tabela 2, a seguir, sistematiza as etapas que serão cumpridas durante a execução dos trabalhos, 

suas respectivas atividades e produtos, sem prejuízo do conteúdo dos trabalhos estabelecidos no Termo de 

Referência.  

Tabela 2 - PLHIS: fases e atividades 

VISITAS DE 
CAMPO 

ATIVIDADES PRODUTOS 

02 A 06 JUNHO 

Planejamento das atividades, através de reuniões de sensibilização e de 
reconhecimento coordenadas pelas equipes de campo da INTERAÇÃO 
URBANA. 

Relatório contendo 
detalhamento das ações a serem 
adotadas e respectivos 
cronogramas de atividades. 
 
 

Detalhar etapas, produtos, recursos humanos e cronograma físico a serem 
desenvolvidos. 

Discutir a constituição do Núcleo Gestor por representantes do Poder 
Público e da sociedade civil e com atribuição de coordenar e organizar os 
trabalhos 

Visitas de reconhecimento da realidade local e sua inter-relação, através 
de documentos, base cartográfica, situação socioeconômica e legislação 
pertinente. 

AGOSTO 
SETEMBRO 

Reuniões com técnicos das secretarias envolvidas para discussão e 
estabelecimento da metodologia de trabalho. 

Relatório (Diagnóstico das 
Necessidades Habitacionais) 
contendo visão diagnóstica do 
setor habitacional a partir de 
informações técnicas articuladas 
à visão comunitária obtida a em 
reuniões com a comunidade 

Explicitar atividades e capacitar os diferentes segmentos envolvidos: 
técnicos e gestores municipais, lideranças comunitárias e demais 
participantes. 

Detalhar estratégias e procedimentos de mobilização dos diferentes 
segmentos da sociedade civil. 

Acompanhar o processo de realização da Leitura Comunitária nas 
diferentes regiões da cidade e zona rural. 

Apresentação pública do Diagnóstico do Setor Habitacional . 

Reuniões para elaboração de propostas. 

Análise e avaliação dos dados obtidos no levantamento e estabelecimento 
das metas, recursos e fontes de financiamento. 

Indicativos dos eixos estratégicos a serem pactuados no plano de 
habitação de interesse social, indicadores, monitoramento, avaliação e 
revisão. 

NOVEMBRO 

Discussão de minuta do Projeto de Lei do PLHIS 
Relatório contendo síntese das 
propostas (Plano de Ação) que 
subsidiarão a elaboração do 
projeto de lei do PLHIS, e o 
Relatório com a minuta do PLHIS, 
atas de encontros com núcleo 
gestor, das audiências, das 
reuniões e da Conferência da 
cidade. 

Conferência da Cidade (audiência pública) 
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7. Divulgação dos resultados  

Será desenvolvido pela Interação Urbana, no âmbito do diagnóstico um Banco de 

Dados Georreferenciado contendo as informações-síntese levantadas no diagnóstico do PLHIS. 

O Banco de Dados será disponibilizado em (arquivos geodatabase) e será acompanhado de 

software de uso livre para visualização dinâmica dos mapas e dados do diagnóstico. Serão 

disponibilizados também mapas e relatórios em formato PDF (Acrobat Reader). Tais 

informações poderão ser disponibilizadas ao público em geral, podendo os arquivos ser 

baixados via acesso à Internet através do sítio da Prefeitura. 

 

8. Atividades realizadas 

A primeira atividade desenvolvida nesta Etapa consistiu em uma reunião com o Núcleo 

Gestor do PLHIS de Rondon do Pará, cuja memória está na Ata no Anexo 1. Naquela 

oportunidade foi definida a formação de um e-group como meio de comunicação eficiente e 

privilegiado para a troca de informações entre as equipes técnicas da Prefeitura e da 

consultoria. Foi definida também a proposta metodológica, a divisão regional do território 

municipal e um calendário preliminar para as atividades de Leitura Comunitária. Além disso, a 

equipe da Interação Urbana visitou a cidade (zona urbana e rural), coletou informações nas 

diversas secretarias municipais e discutiu problemas e perspectivas sobre a questão 

habitacional local. 

Ao longo dessa etapa deverão ser realizadas consultas entre a equipe da consultoria e 

o Núcleo Gestor, com o objetivo de discutir o formato da primeira reunião comunitária, o 

cronograma básico dos trabalhos e o levantamento de informações necessárias à elaboração 

do Diagnóstico Habitacional. 
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Padrão urbanístico e habitacional das 

regiões urbanas consolidadas 

Padrão urbanístico e habitacional dos 

novos bairros de Rondon 

Quadro de precariedade habitacional e 

infraestrutura urbana 

Reunião de Planejamento PLHIS 

Habitações do Programa “Minha Casa Minha Vida” em Rondon 
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9. Equipe técnica interação urbana 

 

 

Coordenador geral  

Marco Aurélio de Lima e Myrrha 

 

Coordenador Políticas Públicas 

Mauro Lúcio da Cunha Zanin 

 

Coordenador Planejamento Físico 

e Territorial  

Mauro Ferreira  

 

Coordenador Plano Diretor 

Normando Machado de Morais 

Neto  

 

Coordenador Saneamento Básico 

Wilson Luis Italiano 

 

Coordenadora Mobilidade 

Walquíria Caetano de Pádua  

 

Coordenadora Educação Pública 

Ana Elisabete de Carvalho Pádua 

 

Coordenador Saúde Pública 

Marcos Rogério de Paula Oliveira

  

Coordenador Gestão Tributária 

José Donizete Osmar Novaes  

 

 

 

 

 

 

Planejamento Urbano 

Tatiana Borim De Simone  

 

Apoio PMAT  

Luiz Fernando de Souza  

 

Comunicação 

Eliana Taniguti 

  

Diagnóstico Socioambiental, Geografia 

e Cartografia 

 Marcelo A. da Costa, 

comunicólogo e especialista em 

tecnologias ambientais 

 Rogério Peter de Camargo, 

geógrafo e especialista em 

estudos do meio físico e 

geoprocessamento aplicado. 

 Alexandre Degan, geógrafo, 

especialista em 

geoprocessamento e cartografia 

 Pablo Alegria Rodriguez, técnico 

em meio ambiente; 

 Rafael Gregorini, gestor 

ambiental 

 Luana Barros, bióloga 

 Magno Castro, estagiário em 

geoprocessamento e cartografia 
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Anexo 1 - Ata da reunião do Núcleo Gestor em 07 de junho de 2013 

 

 

  

 
 
 

ANEXO 1 
ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO GESTOR EM 07 DE JUNHO DE 2013 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 07 de junho de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 11h às 13h 
Pauta: Apresentação e discussão da metodologia geral, enfocando cronograma de atividades, 
leitura comunitária 
 

1. Quanto ao período de realização das reuniões: 
− A Interação Urbana retornará ao município no período 11 a 17/agosto para realização 

de reuniões comunitárias, de Audiência Pública e capacitação do Núcleo Gestor para 
realização de reuniões comunitárias durante o mês de agosto e setembro 

− A Interação Urbana retornará ao município no período 17 a 22/novembro para 
realização de Audiências Públicas finais 

 
2. Quanto ao número de reuniões previstas para agosto e setembro para Leitura 

Comunitária 
− Reuniões comunitárias urbanas: estão previstas 4 reuniões comunitárias urbanas nas 

seguintes regiões: 
 Jaderlândia, Recanto Azul e Novo Horizonte 
 Centro 
 Miranda 
 Gusmão 

− Reuniões comunitárias rurais: estão previstas 9 reuniões comunitárias rurais nas 
seguintes regiões: 
 Mantenha 
 Gavião 
 Progresso 
 Santa Lúcia 
 Água Branca 
 Campo Dourado 
 Km56 
 Km 69 
 Km 70 

− Reuniões por segmentos: estão previstas 3 reuniões abrangendo os seguintes 
segmentos: 
 Comércio, serviços, indústria 
 Agropecuária 
 Transporte 

− Audiência publica: está prevista uma audiência pública 
 

3. Quanto à forma e conteúdo das reuniões no período agosto/setembro: 
− A Interação Urbana enviará em meados de julho o Relatório Diagnóstico preliminar, 

para avaliação pelo Núcleo Gestor. O conteúdo aprovado será sintetizado em 
apresentações Power Point. 

− A Interação Urbana vai elaborar apresentações gerais em Power Point em duas 
versões: uma para audiência pública e reuniões comunitárias para áreas urbanas e 
outra para áreas rurais. 
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4. Quanto à preparação das reuniões no período agosto e setembro: 
− A Prefeitura se responsabilizará pela divulgação (carro de som, rádio e outros) e 

preparação das reuniões, incluindo disponibilização de: 
 Locais apropriados para realização das reuniões; 
 Datashow, lista de presenças, mesas, cadeiras e equipamentos de som 

eventualmente necessários. 
 

5. Quanto à metodologia de realização das reuniões no período agosto e setembro: 
− Apresentação dos slides 
− Divisão em 4 grupos 
− Debates temáticos 
− Apresentação plenária dos resultados de cada tema 
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− Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 

  

  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
− Anexo 3: Decreto Municipal de constituição do Núcleo Gestor 

  



 

Imprimir a Matéria 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 159/2013 

 

DE 07 DE JUNHO DE 2013. 

  

CRIA O NÚCLEO GESTOR PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ – PA, DA REVISÃO DO PLANO 
LOCAL DE HABITAÇÃO SOCIAL – PLHIS, PLANO DE MOBILIDADE - PLANMOB E 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do Município de Rondon do Pará, no uso das atribuições 
legais que lhe confere o artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica do Município e, 

  

CONSIDERANDO que a Constituição Federal e o Estatuto das Cidades (Lei Federal N° 10.257/2001) determinam 
que os Municípios devam planejar seu desenvolvimento por meio de um Plano Diretor, e de outros instrumentos de 
planejamento como os Planos setoriais de Habitação Social, Mobilidade Urbana e de Saneamento Básico, que devem 
estar integrados e articulados às diretrizes gerais do Plano Diretor; 

  

CONSIDERANDO que o Plano Diretor Participativo e os demais Planos setoriais são instrumentos destinados a 
garantir para todos os cidadãos do Município um lugar adequado para morar, trabalhar e viver com dignidade, 
proporcionando acesso a habitação adequada, ao saneamento ambiental, ao transporte e a mobilidade, ao trânsito 
seguro e aos serviços e equipamentos urbanos e rurais; 

  

CONSIDERANDO a Resolução 25 do Conselho das Cidades de 18 de março de 2005, que prevê “a gestão 
democrática por meio da participação da população e associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento 
urbano”; 

  

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de cumprir o disposto no Titulo V – Das Disposições Finais e Transitórias, 
Artigo 162, do Plano Diretor atual que prevê que “Esta Lei deverá ser revista em processo amplo, democrático e 
participativo, no prazo de 05 anos a partir da data de sua publicação”, prazo já vencido desde outubro de 2011. 

  

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o vínculo aponta para o arquivo e o local corretos.



DECRETA: 

  

Art. 1° Fica criado o Núcleo Gestor para Elaboração da Revisão do Plano Diretor Participativo de Rondon do Pará- 
PA e dos Planos setoriais de Habitação Social – PLHIS, de Mobilidade Urbana – PlanMob e de Saneamento Básico - 
PMSB, com a finalidade de Assessorar, Fiscalizar, Monitorar, e Divulgar os Trabalhos da Elaboração da Revisão do 
Plano Diretor Participativo e demais planos setoriais, necessários à elaboração dos Anteprojetos de Lei. 

  

Parágrafo Único - O Núcleo Gestor será o responsável pela operacionalização do processo de elaboração dos Planos, 
executando todas as atividades previstas, apreciando as atividades de cada fase de sua elaboração e de cada produto a 
ser entregue, submetendo-se a avaliação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que terá o 
papel de Comitê de Coordenação. O Núcleo Gestor terá o papel de Comitê Executivo e ficará responsável por 
observar os prazos indicados no cronograma de execução para finalização dos Relatórios. 

  

Art. 2° O núcleo Gestor do processo de revisão do Plano Diretor Participativo e dos Planos setoriais de Habitação 
Social – PLHIS, de Mobilidade Urbana – PlanMob e de Saneamento Básico - PMSB terá a seguinte composição: 

  

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 

a) Reginaldo da Cunha Rocha - SEFIN 

b) Roberto de Castro Risuenho - SEMAD 

c) Valter da Silva - SEMAD 

d) Leandro Estevam dos Santos - SECMA 

  

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

a) João Malcher Dias Neto – Sindicato dos Produtores Rurais 

b) Filomena da Silva - Associação dos Artesãos 

  

III–REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

  

a) Itamar Silva – Ação e Defesa da Cidadania e Direitos Humanos - ADECDHD 

  

Art. 3° A presente designação não gera ônus ao Erário Municipal, sendo considerado serviço público relevante e será 
realizada sem prejuízo das funções de cada membro componente desta. 

  

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 



  

Publique-se e cumpra-se. 

  

Gabinete da Prefeita, em 07 de junho de 2013. 

  

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 

Prefeita Municipal 

  

MARCONE WALVENARQUE NUNES LEITE 

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão 

 
Publicado por: 

Adriana Carla Goes Zucatelli 
Código Identificador:96BBAF26 

 
Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ 
no dia 11/06/2013. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código 
identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/famep/ 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
− Anexo 4: Decreto Municipal de constituição do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano Sustentável 



 

 

  
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 
 

DECRETO Nº 142/2012 
DE 21DE JUNHO DE 2012. 

  
 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE 
RONDON DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER, Prefeita do Município de Rondon 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso I, da Lei Orgânica 
Municipal. 

 
CONSIDERANDO o inteiro teor do processo nº 1002/2012-SEMAD; 

 
D E C R E T A : 
 

Art. 1º. Ficam nomeados os membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Urbano Sustentável do município de Rondon do Pará, conforme composição abaixo: 

 
I – REPRESENTANTE DO PODER PÚBLICO: 
 
1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE - 

SECMA 
a) ITAMAR SILVA – TITULAR 
b) MARCIA APARECIDA MIRANDA DE AZEVEDO - SUPLENTE  
 
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEMAD 
a) EDNA MARIA CANGUSSÚ REIS PEREIRA – TITULAR 
b) ROBERTO DE CASTRO RISUENHO - SUPLENTE 
 
 
3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
a) LUCILANGE LEITE COSTA DE ALMEIDA – TITULAR 
b) CRISTINA FONSECA SANTOS – SUPLENTE 
 
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMPAS 
c) VERGÍNIA DA SILVA MOREIRA CALDATO – TITULAR 
d) PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES – SUPLENTE 

 
5. CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONSEMA 
e) LEANDRO ESTEVAM DOS SANTOS – TITULAR 
f) POLLYANA DA SILVA SOUZA – SUPLENTE 

 
6. BANCO DO BRASIL 
g) ESTELA ALVES FERREIRA CARDIN – TITULAR 
h) LAECIO SOUZA MARQUES – SUPLENTE 

 
7. PODER LEGISLATIVO 
i) JOSÉ DOS REIS DA SILVA FILHO – TITULAR 
j) PAULO SERGIO DE LIMA BATISTA – SUPLENTE 

 
________________________________________________________________________ 
R: Gonçalves Dias, 400 – Centro / Fone: 3326-1394/1584 / semadrondon@hotmail.com - Rondon do Pará 

 

mailto:semadrondon@hotmail.com


 

 

  
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ 
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II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – MOVIMENTOS SOCIAIS: 
 
1. AÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - ADECDHD 
a) MARIA DE FÁTIMA BRAGA LEITE – TITULAR 
b) MAISA MARA SOUZA GÓES – SUPLENTE 
 
2. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO ACAMPAMENTO CAMPO DOURADO - 

APAACD: 
a) ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA – TITULAR 

 
3. ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO LEITE - AMILEITE: 
a) ORLANDINO MENDES AMARAL – TITULAR 
b) VILSON PEREIRA RIOS – SUPLENTE 
 
4. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE - ABANH: 
a) EDVALDO DA SILVA – TITULAR 
b) CLEITO MACIEL CONCEIÇÃO DE SOUZA – SUPLENTE 

 
5. LOJA MAÇONICA LUZ E CARIDADE RONDONENSE: 
a) RICARDO DE ANDRADE FERNANDES – TITULAR 
b) REINALDO REIS DA SILVA – SUPLENTE 

 
6. SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE RONDON E SUDESTE DO 

PARÁ – SINTCRON: 
a) RONI SOUZA SANTOS – TITULAR 
b) IVAN DE JESUS PEREIRA – SUPLENTE 

 
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – SETOR PRODUTIVO: 
 
1. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RONDON DO PARÁ – ACIRP 
a) FRANKLIN MELO DA SILVA – TITULAR 
b) REGINA CÉLIA DOS ANJOS – SUPLENTE 
 
2. SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS  
a) JOÃO MALCHER DIAS NETO – TITULAR 
b) JHONNY JOCELINO SILVA MARINHO – SUPLENTE 
 
3. SINDICATO DOS LOJISTAS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, DOM 

ELISEU E ULIANÓPOLIS: 
a) JOÃO FERNANDO DE SOUZA – TITULAR 
b) TELMA REGINA ARAÚJO – SUPLENTE 

 
4. ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA VILA DA PAZ 
a) ARLITO GOMES DE OLIVEIRA – TITULAR 
b) JOSÉ FRANCISCO PEREIRA DO MONTE – SUPLENTE 

 
5. ASSOCIAÇÃO PRIMAVERA I 
a) NOEME ANTONIO RODRIGUES – TITULAR 
 
6. ASSOCIAÇÃO DO PA UNIDOS PARA VENCER 
a) LEIDIJANE LIMA COSTA – TITULAR 
b) EDUARDO PEREIRA DA SILVA – SUPLENTE 
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III – REPRESENTANTE DE INSTITUIÇÕES ACADÊMICAS DE  PESQUISA E 
ESTUDANTIL: 

 
1. NÚCLEO UNIVERSITÁRIO: 

a) RONALDO DA SILVA SANTOS – TITULAR 
b) DEISY LAGO SOUZA – SUPLENTE 

 
2. ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO - UMERP: 

a) ANDERSON SANTOS SOUZA – TITULAR 
b) MARIA LUIZA ROCHA RAMOS – SUPLENTE 

 
Art. 2º. Os membros da Comissão de que trata o presente Decreto, exercerão suas 

funções sem ônus para a municipalidade, sendo considerada a sua função de interesse Público 
relevante. 

 
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Gabinete da Prefeita, em 21 de junho de 2012. 

 
 
 
 
 

SHIRLEY CRISTINA DE BARROS MALCHER 
Prefeita Municipal 

 
 
 

EDNA MARIA CANGUSSÚ REIS PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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Anexo 2 - Informações necessárias à elaboração do PLHIS 

 

  

 
 
 

ANEXO 2 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À ELABORAÇÃO DO PLHIS 
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ASSUNTO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS BASES E FONTES 
RESPONSÁVEL 

PELAS 
INFORMAÇÕES 

Caracterização 
Geral do 

Município 

Área do Município, Zonas Urbanas e 
de expansão 

Plano Diretor Prefeitura 

Localização: divisas, ligações 
rodoviárias, sistema viário principal 

Plano Diretor Prefeitura 

Relevo, hidrografia, vegetação IBGE Interação Urbana 

Demografia 
IBGE (padrões sócio-espaciais), 

Plano Diretor 
Interação Urbana 

Uso e ocupação do solo Plano Diretor Interação Urbana 

Localização de equipamentos públicos Plano Diretor Interação Urbana 

Saneamento ambiental SAE, IBGE Interação Urbana 

Mobilidade urbana Plano Diretor Interação Urbana 

Classificação dos assentamentos 
precários em Rondon do Pará segundo 

as tipologias empregadas no Plano 
Nacional de Habitação 

Plano Nacional de Habitação e 
Ministério das Cidades 

Interação Urbana 

Economia local: perfil das atividades 
instaladas e do emprego. 

IBGE Interação Urbana 

Inserção Regional 

Papel (ou funções) do município no 
quadro regional 

IBGE Interação Urbana 

Indicadores econômicos comparativos 
entre município e região: taxa de 
atividade, PIB per capita, receita 

arrecadada 

IBGE Interação Urbana 

Deslocamentos intra e intermunicipais 

Planos, programas ou projetos da 
Prefeitura ou Estado na área de 

mobilidade urbana, e projetos de 
expansão de vias 

Prefeitura 

O problema habitacional na região e 
no município: 

estimativa do número de domicílios e 
população em assentamentos 

precários e desconformidade na 
região e em Rondon do Pará 

CEM/Cebrap Interação Urbana 

Tabela continua ... 
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... continuação da tabela. 

ASSUNTO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS BASES E FONTES 
RESPONSÁVEL 

PELAS 
INFORMAÇÕES 

Evolução Urbana 
e História da 

Habitação 

Evolução urbana local 

Plano Diretor  

Histórico da ocupação 
habitacional (conjuntos) 

Interação Urbana 

Habitação social e ação 
governamental: número de conjuntos 

e unidades habitacionais (com 
localização e faixa de renda dos 
beneficiados) produzidos até o 

momento pela COHAB-PA e CEF 

Identificação dos 
empreendimentos públicos Interação Urbana 

Evolução da informalidade 
(assentamentos precários) 

Cadastro Físico da Prefeitura Interação Urbana 

Precariedade 

Habitacional 

Identificação, caracterização e 
mapeamento dos assentamentos 

precários 

Cadastro Físico da Prefeitura 

IBGE 
Interação Urbana 

Identificação de habitação em áreas 
rurais 

Cadastro Físico da Prefeitura 

IBGE 
Interação Urbana 

Identificação dos assentamentos que 
ocupam APPs e demarcação das APPs  

ou áreas de risco 

Fotos aéreas 

Dados da Prefeitura 
Interação Urbana 

Identificação do grau de conservação 
ou deterioração dos conjuntos 

habitacionais 

Cadastro da Prefeitura 

Visitas in loco 
Interação Urbana 

Estimativa da população moradora 
nos assentamentos precários 

IBGE Interação Urbana 

Perfil socioeconômico da população 
moradora em assentamentos 

precários 
IBGE Interação Urbana 

Situação 

Fundiária dos 

Assentamentos 

Levantamento sobre a propriedade da 
terra nos assentamentos, tanto as 

públicas quanto as privadas, em área 
urbana e rural 

Cartório de Registro de Imóveis 

Cadastro da Prefeitura 
Interação Urbana 

Identificação dos loteamentos 
irregulares e do tipo de irregularidade 

Mapa em AutoCad Interação Urbana 

Tabela continua ... 
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... continuação da tabela. 

ASSUNTO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS BASES E FONTES 
RESPONSÁVEL 

PELAS 
INFORMAÇÕES 

Análise dos 

Marcos 

Normativos 

Estrutura das Secretarias Assistência 
Social e Obras: tamanho da equipe e 

formação dos funcionários que 
trabalham nas áreas de habitação e 

desenvolvimento urbano 

Texto caracterizando a situação 
real do setor encarregado da área 

de Habitação 
Prefeitura 

Competências das unidades 
administrativas direta ou 

indiretamente relacionadas à questão 
habitacional 

Legislação relacionada Prefeitura 

Composição e competências das 
instâncias participativas e sua 

compatibilidade com a Lei 
11.124/2005 (Conselho e Fundo) 

Legislação sobre Conselho 
Municipal e Fundo e outras 
informações da prefeitura. 

Prefeitura 

Capacidade 

Administrativa e 
de Aplicação 

de recursos 

Próprios em 

Habitação 

Capacidade Administrativa em 1999 e 
2004, e os Programas Habitacionais 
implementados em 2005-2008 e em 

2009-2012 

Secretaria Municipal da Fazenda 

Secretaria Municipal de  
Assistência Social 

Prefeitura 

Gasto médio per capita com habitação 
(2009-2012); 

porcentagem em relação ao gasto 
total e receitas próprias e potencial de 

arrecadação 2009-2012 

 

Balancete da receita dos 
exercicios: 2009 a 2012 

Balancete da despesa por função 
dos exercicios: 2009 a 2012 

Balancete, por natureza da 
despesa, dos exercícios 2009 a 

2012 

Prefeitura 

Atores Sociais 

Identificação dos movimentos de 
moradia, sociedades de 

melhoramentos e associações de 
bairro, sua área de atuação e 

reivindicações, e quem as mobiliza 

Secretaria de Assistência Social Prefeitura 

Entidades participantes do Conselho 
Municipal do Fundo de Habitação 

Lei da criação do Conselho Prefeitura 

Entidades participantes do Conselho 
Municipal do Plano Diretor 

Lei do Plano Diretor Prefeitura 

Entidades empresariais 
representativas: Associação 

Comercial, corretores imobiliário 
Cadastro municipal Prefeitura 

Entidades do poder público estadual e 
federal (como FUNAI, CEF) 

Elaborar caracterização de 
interesse no tema 

Prefeitura 

Verificar se há outras entidades que 
são atores na questão habitacional 

(igrejas) 

Elaborar caracterização de 
interesse no tema 

Prefeitura 

Tabela continua ... 
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... continuação da tabela. 

ASSUNTO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS BASES E FONTES 
RESPONSÁVEL 

PELAS 
INFORMAÇÕES 

Programas e 

Projetos 

Habitacionais 

Identificação, mapeamento e 
caracterização de programas e 
projetos implementados pela 
Prefeitura de Rondon do Pará 

Relatório da Prefeitura Prefeitura 

Identificação e descrição dos 
programas habitacionais do município 
(urbanização, regularização fundiária e 

produção habitacional), incluindo 
população beneficiada, recursos, 

fontes de financiamento 

Relatório da Prefeitura Prefeitura 

Identificação e caracterização dos 
programas habitacionais em 

andamento ou prontos com unidades 
a venda, custos de produção e 
caracterização das tipologias 

Relatório da Prefeitura Prefeitura 

Oferta 

Habitacional 

Identificação e caracterização das 
unidades produzidas pelo setor 

privado nos últimos 5 anos 

Empresas e entidades da 
construção civil; 

Caixa Econômica Federal 

Interação Urbana 

Unidades habitacionais (unifamiliares) 
produzidas pelo beneficiário final com 
financiamento da CEF ou COHAB-PA 

Caixa Econômica Federal 

COHAB-PA 
Interação Urbana 

Número de habitações licenciadas 
(aprovação e/ou habite-se) de nos 

últimos 5 anos 
Secretaria Municipal da Fazenda Prefeitura 

Número de loteamentos aprovados e 
executados, ou só executados, nos 

últimos 20 anos: 
Secretaria Municipal de Obras Prefeitura 

Identificação e quantificação das áreas 
disponíveis para habitação nos 

próximos 20 anos 
Secretaria Municipal de Obras Prefeitura 

Custo médio do m² da construção em 
diferentes regiões da cidade 

Piniweb 

SINAPI 

Entrevista com construtores 

Interação Urbana 

Custo médio do m² do lote em 
diferentes regiões da cidade 

Entrevista com corretores 

 
Interação Urbana 

Deficit 

Habitacional 

Déficit quantitativo 
IBGE 

CEM/CEBRAP/IBGE 
Interação Urbana 

Déficit qualitativo ajustado 
IBGE 

Banco de Dados da Prefeitura 
Interação Urbana 
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Anexo 3 - Modelo de cartilha 

  

 

 

 

ANEXO 3 
MODELO DE CARTILHA 
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GUIA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA 

AMAZÔNIA: ESCRITURA PARA TODOS. 

 http://www.sae.gov.br/site/?p=5875  
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Interação Urbana 
 

Ajudando a crescer 

Mudanças são inevitáveis. Num momento em que o país se desenvolve em 

ritmo constante e os espaços urbanos crescem cada vez mais, lidar com as mudanças 

é uma realidade inevitável para os municípios brasileiros. 

Novos espaços urbanos, oferta de serviços públicos, modernização da 

máquina administrativa, tudo tem de ser revisto, tendo sempre em mente que o 

desenvolvimento precisa ser sustentado em projetos sólidos e reais, que tragam 

impactos positivos para a população, a administração pública e a economia local.  

É aí que entra a Interação Urbana. 

Somos uma empresa criada a partir da percepção de que é possível acelerar 

o desenvolvimento urbano sustentável a partir da interação entre os diversos atores 

deste processo. Gestores públicos, técnicos municipais e setor privado, todos podem 

e devem trabalhar em sintonia.  

Esta percepção nasceu a partir da prática intensa em diversos municípios 

brasileiros, que uniu profissionais da Interação Urbana em torno de um só objetivo: 

oferecer uma solução diferenciada ao mercado, capaz de suprir as demandas de 

organização, planejamento e gestão. 

 

Porque existimos 

Apoiar processos: A Interação Urbana tem o objetivo de apoiar os diversos 

processos de desenvolvimento das cidades e a modernização de suas prefeituras. 

Acelerar projetos de impacto nas cidades: projetos de grande impacto 

necessitam de gestão apropriada, monitoramento e gerenciamento direcionado a 

resultados. 

Facilitar a implantação de inovações nas cidades: com planejamento eficaz de 

implantação e liderando o diálogo entre os diversos atores envolvidos no processo. 
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Como fazemos isso 

Somos uma equipe alinhada e comprometida com o desenvolvimento 

municipal sustentável. 

Nossos profissionais têm portfólios abrangentes e complementares, com 

atuação nas mais diversas áreas vinculadas à missão de transformar cidades: 

gestores municipais, projetistas, planejadores e acadêmicos compõem nossa equipe. 

O comprometimento também é fundamental. “Fazer acontecer” é a regra 

primordial de todos os nossos projetos e profissionais. 

 

Formas de atuação junto aos municípios 

A Interação Urbana possui diversas formas de atuar junto aos municípios: 

 Acelerar projetos: através do desenvolvimento de todo 

o processo necessário para que a cidade possa captar 

recursos para efetivar um projeto, sejam eles através de 

linhas de financiamento e incentivo (federal ou 

estadual), parcerias com a iniciativa privada, etc. 

 Projetos de melhoria municipal: são, em geral, projetos 

de médio prazo em que a equipe IU desenvolve 

diagnósticos, planos específicos, capacitação de 

profissionais e instrumentalização para que as 

prefeituras melhorem sua capacidade de estabelecer 

prioridades, planejamento e execução de programas. 

 Facilitar a inovação: desenvolvimento de estratégias e 

operacionalização de ações focadas na multiplicação de 

inovações dentro do município ou geração de cases 

específicos para a realidade local. 
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1. Introdução 

 
Os Planos Habitacionais de Interesse Social, de que trata o art. 12, inciso III, da Lei nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, é instrumento essencial para o desenvolvimento urbano e 

habitacional. A apresentação do PLHIS é condição para que os entes federados acessem 

recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS. O município de Rondon 

do Pará, cuja população é majoritariamente constituída por famílias com baixa renda, segundo 

o Plano Nacional de Habitação - PlanHab, pode ser descrito como um Centro Urbano em 

espaços rurais com elevada desigualdade e pobreza, de acordo com a tipologia do Plano 

Nacional de Habitação. 

O PLHIS é, portanto, um documento de caráter administrativo, que abrange um 

conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores, que caracterizam, em 

determinado prazo, os instrumentos de planejamento e gestão do município para a área de 

habitação de interesse social. 

A Lei do Plano Diretor do Município de Rondon do Pará estabeleceu, no seu capítulo I, 

seção III, a Política Habitacional local, no sentido de orientar o poder público e a iniciativa 

privada, para criar meios de promover o acesso à moradia, em especial às famílias de menor 

renda de forma integrada com as políticas de desenvolvimento urbano. 

O Plano Diretor estabeleceu diretrizes, dentre as quais se destacam: 

I - Garantir a sustentabilidade social, econômica e ambiental nos programas 
habitacionais, por intermédio das políticas de desenvolvimento econômico e de 
gestão ambiental. 

II - Promover a requalificação urbanística e regularização fundiária dos 
assentamentos habitacionais precários e irregulares, das áreas degradadas; 

III - Agilizar e ter como prioridade a regularização de loteamentos e núcleos 
habitacionais existentes e coibir as ocupações em áreas de risco e não edificável, a 
partir da ação integrada dos setores municipais responsáveis pelo planejamento, 
controle urbano, defesa civil, obras e manutenção e as redes de agentes 
comunitários ambientais e de saúde; 

III - Fortalecer os mecanismos e instâncias de participação com representantes do 
poder público, dos usuários e do setor produtivo na formulação e deliberação das 
políticas, na definição das prioridades e na implementação dos programas. 

IV - Garantir a regularização fundiária e a urbanização dos assentamentos, 
estabelecendo parâmetros urbanísticos e ambientais específicos, incluindo-os no 
contexto social da cidade. 



 

10 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

 

10 

Neste sentido, a Prefeitura elaborou um PLHIS simplificado em 2012, em atendimento 

às exigências da lei federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005 e cuja revisão e detalhamento 

devem ser feito à luz da revisão do Plano Diretor, que está em andamento e da nova realidade 

do município, após o anúncio de instalação de vultoso empreendimento minerário. 

 

 

2. Objetivos 

O Plano Diretor tem os seguintes objetivos, previstos na lei: 

I - Viabilizar a produção de novas moradias e lotes urbanizados, a fim de atender a 
demanda constituída por novas famílias, com vistas à redução do déficit 
habitacional; 

II - Promover a melhoria das condições de habitabilidade nas moradias já 
existentes, considerando a salubridade, a segurança, a infraestrutura e o acesso 
aos serviços e equipamentos urbanos. 

III – Planejar o crescimento da cidade, evitando invasões a áreas impróprias, tais 
como antigos lixões, área de preservação ambiental e similares. 

 

 Para atingir estes objetivos, foram definidas ainda ações estratégicas da política 
municipal de habitação, dentre elas: 

I - Desenvolver o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (grifo nosso), 
compatibilizando-os com os parâmetros específicos da legislação de uso, 
ocupação e parcelamento do solo, e com os Códigos de Obras e Posturas; 

II - Definir metas de atendimento da demanda, com prazos, priorizando as áreas 
mais carentes; 

III - Articular com planos e programas da região e dos planos de governos estadual 
e federal; 

 

Especificamente quanto à Habitação de Interesse Social, o objetivo é reduzir os índices 

de habitações insalubres e estabelecer normas especiais para a habitação de interesse social, 

flexibilizando a regulamentação urbanística geral, tendo como diretriz o fomento da criação de 

zonas especiais de interesse social como forma de expandir o Município de forma ordenada e 

com moradia digna a população de baixa renda. 

Para isso, foi criada pelo Plano Diretor uma ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, 

como área prioritária para a habitação social. Com base nesta política urbana, o município 
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elaborou um Plano de Habitação de Interesse Social – PLHIS em 2012, de forma simplificada, 

motivo pelo qual se faz a presente revisão, objetivando detalhar as necessidades e propostas 

do setor e sua compatibilização com a revisão do Plano Diretor e a elaboração dos planos de 

Mobilidade e de Saneamento Básico. 

O PLHIS permitirá também a integração das políticas locais com o Sistema Estadual de 

Habitação de Interesse Social – SEHIS (criado pela Lei Estadual nº 7.087, de 16 de janeiro de 

2008), o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS, o Conselho Gestor do FEHIS 

e o Conselho Estadual das Cidades. 

 

 

3. Metodologia utilizada na realização do 

diagnóstico  

A metodologia utilizada para a realização do diagnóstico contou com os seguintes 

passos:  

Trabalhos de campo 

Nas semanas de 03 a 07 de junho e de 12 a 16 de agosto de 2013 foram realizados 

trabalhos de campo para levantamentos de informações necessárias à elaboração do 

diagnóstico. Para organizar esse levantamento foi elaborado um roteiro dos assuntos e/ou 

informações a serem levantados. Esse roteiro encontra-se no Anexo 1. 

Entrevistas 

A partir do roteiro para levantamento de informações foram realizadas entrevistas 

específicas para cada um dos componentes do sistema de habitação social e com servidores 

e/ou assessores responsáveis por esses componentes. A Tabela 1 relaciona os órgãos e 

entidades, bem como os profissionais entrevistados. As informações de cada entrevista foram 

sistematizadas ao longo do Diagnóstico. A Foto 1 ilustra as atividades de levantamento de 

informações. 
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Tabela 1. Relação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, servidores e 

assessores entrevistados 

Órgão e Entidade da 
Administração Direta e 

Indireta 
Secretários, Servidores, Assessores 

Cargo ou 
Função 

Secretaria de Meio 
Ambiente 

Leandro Estevam dos Santos, 
engleandroestevam@hotmail.com 

Secretário 

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto 

Maria de Lourdes Almeida Chaves 
Diretora 

Presidente 

Secretaria de Obras 
Walber de Castro Risuenho, 91 9112.9845, 

wrisuenho@ig.com.br 
Engenheiro 

Civil 

Secretaria de Finanças Reginaldo Rocha Secretário 

Assessoria de Planejamento 
Roberto de Castro Risuenho 

planejamento@rondondopara.pa.gov.br 
Assessor 

CRAS 2 Vandecarla Barbosa Veiga 
Assistente 

social 

Secretaria de Assistência 
Social 

Gleiciane Correa 
Gestora do 
CAD Único 

Secretaria de Assistência 
Social 

Verginia Caldato 
Servidora da 

SAS 
Fonte:Interação Urbana 

 

 
Foto 1. Reunião de Levantamento de Informações. 

 

Registros fotográficos 

As entrevistas com os secretários, servidores e assessores acima mencionados foram 

complementadas por visitas em cada um dos locais abordados. O registro fotográfico foi 

sistematizado ao longo deste Diagnóstico. 

mailto:engleandroestevam@hotmail.com
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Pesquisas de dados primários 

Após os trabalhos de campo e sua sistematização, foram levantadas informações 

disponíveis sobre Rondon do Pará em bancos de dados do IBGE (Censo de 2010, disponível em 

http://www.ibge.gov.br), do Sistema Nacional de Indicadores das Cidades (SNIC) no Ministério 

das Cidades (http://www.cidades.gov.br) e do EIA-RIMA da Votorantim Metais. Com base 

principalmente nestas informações, foram realizadas análises sobre a realidade setorial 

encontrada, dispostas ao longo deste Relatório. 

Mapas 

As informações e visitas in loco possibilitaram também a elaboração em formato CAD 

de mapas que retratam fisicamente a localização de equipamentos públicos, parcelamentos do 

solo e instalações relativas ao Plano em elaboração. 

 

Mobilização técnica e social para o diagnóstico 

Além das atividades acima mencionadas, a metodologia elaborada previa Reuniões de 

Leitura da realidade local, uma forma simplificada de planejamento local visando o diagnóstico 

do setor habitacional pelo olhar da população local. Estas reuniões de trabalho tiveram por 

finalidade compartilhar e realizar acordos com os demais segmentos que compõem a 

sociedade, a visão sobre a realidade dos municípios, de modo a possibilitar a obtenção de 

informações mais próximas dessa realidade.  

As reuniões de Leitura da realidade foram divididas por região territorial, urbanas e 

rurais, definidos conjuntamente com o Núcleo Gestor do PLHIS, de acordo com as condições e 

características do município, sendo a primeira delas um lançamento oficial do processo em 

audiência pública convocada para esta finalidade, apresentando-se a equipe técnica e o Núcleo 

Gestor. Além disso, foram utilizadas as estruturas de participação já existentes, como das 

entidades comunitárias representativas da sociedade local.  

A divulgação das atividades pelo Núcleo Gestor do PLHIS se deu através de convites 

para participação em outdoors localizados estrategicamente, convites pela internet, convites 

individuais para autoridades e pela imprensa local, além da publicação do edital convocatório 

no D.O. do Pará (Anexo 2).  

http://www.cidades.gov.br/
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Leitura técnica e comunitária 

A audiência de lançamento e primeiras discussões sobre a revisão do PLHIS foi 

realizada no dia 13 de agosto de 2013, no Ginásio Polivalente (centro), a partir das 19 horas. 

Na abertura, a prefeita apresentou um panorama geral dos trabalhos de planejamento físico e 

territorial da cidade, sendo seguida por explanação didática da equipe técnica da Interação 

Urbana. Após a apresentação, em salas anexas da Escola Municipal, foram debatidos os 

diversos temas levantados no diagnóstico técnico e os participantes puderam debater 

livremente os problemas habitacionais vividos na cidade e propostas para sua solução. Dentre 

as principais questões detectadas pela comunidade no debate, ficou clara a necessidade de 

produzir novas habitações, o financiamento de materiais de construção subsidiados, a 

adequada ocupação de grandes glebas vazias inseridas na malha urbana, a necessidade de 

instituir a assistência técnica à habitação social e a regularização fundiária. Uma síntese dos 

problemas levantados e propostas pode ser verificada no Anexo 3. Ao final da audiência, foram 

indicados pelos participantes os delegados para a Conferência prevista ao final do processo. 

Posteriormente, outras atividades de capacitação do Núcleo Gestor e debates com a 

comunidade foram realizadas, incluindo apresentações na zona rural, na vila de Santa Lúcia.  

As fotos de 2 a 7 a seguir ilustram a participação social no processo. 
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Foto 2. Audiência pública 

 

 

Foto 3. Debate na Audiência Pública 

 

Foto 4. Debate Setorial de Habitação 

 

 

Foto 5. Plateia na audiência 

 

Foto 6. Plateia na audiência 1 

 

 

Foto 7. Outdoor convite audiência 
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4. Contexto geral e meio físico 

O processo de revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social – PLHIS nasceu 

da necessidade de integrá-lo aos demais planos em elaboração no município. O planejamento 

integrado é peça fundamental para garantir o desenvolvimento local, principalmente a partir 

da implantação da Alumina Votorantim, empreendimento que está em fase de licenciamento 

ambiental e que deverá trazer impactos significativos ao município. 

O município de Rondon do Pará foi criado através da Lei nº 5.027 de 13 de maio de 

1982, com área desmembrada do município de São Domingos do Capim. Sua instalação 

aconteceu no dia 2 de fevereiro de 1983, com área desmembrada do município de São 

Domingos do Capim. Em 1991, Rondon do Pará teve parte de suas terras desmembradas para 

constituir, juntamente com áreas desmembradas dos municípios de Jacundá, Moju e Tucuruí, 

constituírem o município de Goianésia do Pará. Atualmente, o Município é constituído 

formalmente apenas do distrito-sede de Rondon do Pará, embora existam diversas 

aglomerações de caráter urbano distribuídas pelo território municipal. Sua área atual é de 

8.246,43 km2. 

Rondon do Pará é um centro local, localizado a 539 quilômetros de Belém, a capital do 

estado do Pará. O município pertence à mesorregião do Sudeste Paraense e à microrregião de 

Paragominas, e está limitado ao norte com os municípios de Goianésia do Pará e Dom Eliseu; a 

leste, com Dom Elizeu e o Estado do Maranhão; ao Sul com Bom Jesus do Tocantins, Marabá e 

Abel Figueiredo e a Oeste com Jacundá e Nova Ipixuna. 

Os solos do Município são representados pelo Latossolo Amarelo Distrófico textura 

argilosa, concrecionários Lateríticos e Gley pouco húmico nas áreas aluviais. A geologia de 

Rondon do Pará é representada, em sua maior expressão, pela Formação Itapicuru (arenitos 

finos, caulínicos e argilitos laminados vermelhos, de idade Cretácea) e pela Formação Barreiras 

(arenitos, silitos e argila) do Terciário.  

A vegetação é representada pela Floresta Densa dos Platôs, pela Floresta Densa dos 

Terraços e pela Floresta Densa de Planície Aluvial.  

A variação topográfica no Município é relativamente pequena, estando sua sede 

localizada numa cota de 25 metros, enquanto que o ponto mais elevado do território, 

encontrado nas colinas baixas, ao Sul de Rondon do Pará, está situado a 40 metros de altitude. 

Por sua constituição, o relevo apresenta-se com altitudes modestas, porém mais expressivas 

que nos outros municípios da Microrregião de Paragominas. As formas de relevo são 
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representadas pelas áreas dissecadas em colinas, ravinas e vales; colinas tabulares, superfícies 

aplainadas e várias superfícies tabulares erosivas (tabuleiros aplainados ou dissecados). Nas 

margens dos rios, encontram-se áreas aluviais, como as várzeas dos rios Surubi e Arurandeira e 

do igarapé Braço Grande. Morfoestruturalmente, insere-se na unidade Planalto Setentrional 

Pará-Maranhão.  

Na hidrografia de Rondon do Pará, destaca-se o rio Surubiju. Entretanto, o rio 

Ararandeua é o principal rio do Município, o qual nasce em terras do Estado do Maranhão, 

mas tem todo o seu curso atravessando o Município na direção Sudeste-Noroeste-Norte e 

recebe, pela margem direita, vários rios e igarapés de relativa extensão, destacando-se, entre 

os mais importantes pela direita o rio Santa Lúcia e rio do Ouro e, pela esquerda, os maiores e 

mais numerosos, que são os rios Água Azul, Pitinga, Surubiju e Dourado, além dos igarapés 

Garrafão e Sete Voltas.  

O clima do Município insere-se na categoria de equatorial superúmido, tipo Am, da 

classificação de Kôppen, no limite de transição para o tipo Aw. Possui temperaturas médias 

anuais de 26,35° C, apresentando a média máxima em torno de 32,01° C, e mínima de 22,71° 

C. A umidade relativa é elevada, apresentando oscilações entre a estação mais chuvosa e a 

mais seca, que vão de 100 a 52%, sendo a média real de 78%. O período chuvoso ocorre, 

notadamente, de novembro a maio e, o mais seco, de junho a outubro, estando o índice 

pluviométrico anual em torno de 2.000 mm. (ESTADO DO PARÁ, 2013:3). 
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De acordo com o IBGE, Rondon do Pará ocupa a mais baixa escala na hierarquia entre as 

cidades, segundo os dados do estudo de influência de cidades do IBGE (2007), polarizando os 

municípios de:  

 

 Abel Figueiredo no comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos em escala 

mediana;  

 Bom Jesus do Tocantins em comércio/serviço, lazer, educação e saúde, todos em 

baixa escala;  

 Dom Eliseu, com média/alta influência na busca por instituição de ensino. 

 

A cidade também recebe influência de outras cidades, ou seja, seus moradores buscam 

alguns produtos e serviços essenciais em outros centros maiores, sendo seus polarizadores: 

 

 Belém, capital do Pará, com média/alta magnitude de influência em 

comércio/serviço, educação e saúde; 

 Marabá, com influência baixa, mas, essencial em transporte aéreo, 

comércio/serviço, educação, lazer e saúde; 

 Imperatriz, único município de outro estado (Maranhão) que exerce influência 

significativa em Rondon do Pará, polarizando o município em escala média/alta no 

comércio/serviço, lazer, educação e saúde.  

 

Tabela 2. Relação da polarização de rondon do pará com os municípios do entorno 

Municípios Polarizadores Município da Área de Influência Municípios Polarizados 

Belém 
Marabá 

Imperatriz 
Rondon do Pará 

Abel Figueiredo 
Bom Jesus do Tocantins 

Dom Eliseu 
Fonte: IBGE 
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Segundo o Estudo de Impacto Ambiental do Projeto Alumina, como Área de Influência 

Indireta do empreendimento, “Rondon integra um território de ocupação relativamente recente, 

nas duas últimas décadas do século XX, a partir das atividades madeireira, pecuária e agrícola, e 

faz parte da microrregião de Paragominas e Mesorregião Sudeste do Pará. Trata-se de um 

território em movimento, ou seja, que ainda está em processo de conformação de sua dinâmica 

em termos econômicos, sociais e ambientais, especialmente em função de sua localização, às 

margens de rodovias federais, das atividades econômicas ali desenvolvidas e da exploração de 

recursos naturais. A região está inserida em uma das regiões mais intensamente desmatadas do 

Pará – o Sudeste Paraense que, ao longo dos anos 2000, apresentou taxas médias de 

desmatamento de 3% ao ano. Tal desmatamento está associado à formação de pastagem para a 

produção pecuária em grandes fazendas. Característica que se evidencia pela nítida concentração 

da propriedade da terra, com forte presença de grandes latifúndios, especialmente em Rondon do 

Pará” (VOTORANTIM METAIS et allii, v.4, 2012:93). 

Segundo o mesmo estudo, existem “em Rondon do Pará assentamentos agrários e vilas 

onde estão localizados os aglomerados rurais, denominados de: Vila Palestina (km 70), Vila da Paz 

(km 56), Vila Santa Lúcia (Jacu), Vila Santa Helena, Vila Gavião, Vila Mantenha, Agrovila do Pitinga 

e Vila Progresso. A área rural, em geral, é ocupada, majoritariamente, por domicílios destinados a 

fins residenciais, fazendas e lotes agrícolas. Em alguns casos, nesses aglomerados (Vilas) existem 

escolas municipais e um pequeno comércio, apenas. Entre os poucos serviços disponíveis nesses 

aglomerados destaca-se o fornecimento de energia elétrica, que atende grande parte dos 

domicílios rurais. Nas grandes unidades agropecuárias (latifúndios e fazendas) o uso da terra se 

volta para a pecuária e a produção de grãos, ao passo que as pequenas propriedades rurais se 

voltam basicamente para a produção agrícola de subsistência. Em Rondon do Pará há ainda a TI 

(Terra Indígena) Nova Jacundá, com área de 424 ha. Abriga cerca de 50 pessoas da etnia Guarani. 

Há ainda outro grupo étnico, os Amanayés, com 2.610 km².” (VOTORANTIM METAIS et allii, v.4, 

2012:95). 

Rondon do Pará, por suas condições sociais e econômicas, está integrada ao programa do 

governo federal "Território da Cidadania", que abrange 120 territórios nacionais. O município 

pertence ao Território "Nordeste Paraense", programa que reúne e integra as ações de diversos 

ministérios federais com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania, por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 

sustentável. 
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5. Caracterização do setor: condicionantes 

habitacionais 

População  

No Censo de 2010 do IBGE, a população de Rondon do Pará atingiu 46.964 habitantes, 

sendo 34.696 na zona urbana e 12.268 na zona rural. Seu crescimento populacional foi 

inicialmente caracterizado pelo extravasamento natural de seu núcleo primitivo, ao longo da BR-

222, nos anos 60. As atividades prestadoras de serviços e comércio, bem como grandes 

instalações madeireiras foram ocupando os espaços ao longo da rodovia e a partir dos anos 90, foi 

ocorrendo progressivamente a ocupação das áreas situadas ao sul, na direção da divisa com o 

Maranhão, com a criação de novos bairros limítrofes ao núcleo inicial, onde o custo da terra era 

mais acessível e também por que a ocupação ao norte era restringida pela proximidade do rio 

Surubiju. 

A partir da década de 1990, consolidou-se o modelo de ocupação da periferia extensiva e 

marcada pela exclusão social, pela precariedade da infraestrutura de saneamento e pela baixa 

densidade demográfica. São moradias precárias inicialmente construídas em madeira, 

substituídas em parte ao longo dos anos pela alvenaria de tijolos. O índice de urbanização do 

município atingiu 73,88%, segundo o Censo do IBGE 2010. 

A população rural tem crescido, mas distribuídas pelo território municipal existem 

diversos aglomerados com características urbanas. Em Rondon do Pará, são doze os 

assentamentos agrários (oficiais) e assentamentos não oficiais (acampamentos, como os 

moradores autodenominam). Há também aglomerados rurais, denominados de: Vila Palestina 

(km 70), Vila da Paz (km 56, ambos na BR-222), Vila Santa Lúcia (Jacu), Vila Santa Helena, Agrovila 

do Pitinga e Vila Progresso. De acordo com dados do último Censo Demográfico (2010), nesses 

aglomerados existem 599 domicílios (4,8% do total), com uma média de 4,28 pessoas por 

domicílio, totalizando 2,5 mil moradores permanentes. 
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Tabela 3. Número  de  domicílios  particulares  ocupados,  participação  relativa  e  média  de 

moradores segundo a localização nas áreas urbanas e rurais, nos municípios de Rondon do Pará e 

município polo regional (2010) 

Município 
Nº de 

Domicílios 
Localização 

Participação 
% 

Média de 
Moradores / 

Dom. 

 

Rondon 
do 

Pará 
12.565 

Cidade ou vila - 
urbanizada 

74,8 3,7 

Área rural (exceto 
aglomerados) 

20,5 3,8 

Aglomerado rural 4,8 4,3 

Município 
Polo 

Regional 
Marabá 60.720 

Cidade ou vila - 
urbanizada 

80,4 3,8 

Área rural (exceto 
aglomerados) 

9,4 3,9 

Aglomerado rural 10,2 3,9 

Fonte: VOTORANTIM METAIS et allii, 2012 

 
 
 

Tabela 4. Projetos de assentamento em Rondon do Pará 

 Projeto de Assentamento Área (ha) Famílias 

01 Casulo Santa Helena 

 

286 100 

02 José Dutra da Costa 

 

2.934 71 

03 Nossa Senhora Aparecida 

 

3.408 50 

04 Nova Vitória 

 

5.974 116 

05 Unidos Para Vencer 

 

2.241 49 

06 Rainha da Paz 

 

2.550 52 

07 Gavião 

 

8.587 155 

08 Mantenha 

 

2.128 53 

09 Água Branca 

 

3.218 75 

10 Irmã Doroty 

 

3.095 60 

11 Bom Jesus 

 

4.813 96 

12 Monte Azul 

 

1.040 20 

13 Campo Dourado 

 

3.725 77 

Total  46.580 974 

Fonte: ITERPA (2010) 

 
 

Os assentamentos precários são maioria em todas as regiões urbanizadas do município, 

caracterizados como “porções do território urbano com dimensões e tipologias  variadas,  que 

têm em comum o  fato  de  serem áreas predominantemente residenciais, habitadas  por  famílias  

de baixa renda; a precariedade das condições de moradia,  caracterizada por inúmeras carências e 
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inadequações, tais como: irregularidade fundiária; ausência  de  infraestrutura  de saneamento  

ambiental;  localização em áreas mal servidas por sistema de transporte  e  equipamentos  sociais; 

terrenos alagadiços e sujeitos a riscos geotécnicos; adensamento excessivo,  insalubridade  e 

deficiências construtivas da unidade habitacional; a origem  histórica, relacionada às diversas  

estratégias utilizadas pela população de baixa renda para viabilizar,  de modo autônomo, solução  

para suas necessidades habitacionais, diante da insuficiência e inadequação das iniciativas 

estatais  dirigidas  à  questão,  bem como  da  incompatibilidade  entre o  nível  de  renda  da  

maioria dos  trabalhadores  e  o  preço  das unidades  residenciais  produzidas pelo mercado 

imobiliário formal” (ANCONA, 2010:9). 

 
 

Gráfico 1. Pirâmide etária de rondon do pará – 1970 a 2010 

 

Fonte: IBGE 

 
 

É fundamental conhecer e acompanhar as mudanças na pirâmide etária e nas 

características da população, para identificar o perfil da população e suas necessidades, 

permitindo que a cidade se antecipe à demanda por serviços públicos, ainda mais com a chegada 

dos investimentos previstos pela planta industrial da Votorantim Metais. Alguns tipos de serviços 

podem deixar de ser demandados, devido ao envelhecimento da clientela. A população de 

Rondon do Pará em 2010 era predominantemente parda, com 69,51%, seguida da raça branca 

com 22,20%. O conhecimento da composição racial faz-se necessário no Plano de Habitação de 

Interesse Social para a eventual disposição de medidas de proteção dos grupos de cidadãos mais 

vulneráveis e desfavorecidos como forma de combater a exclusão social. O Censo do IBGE indica 

ainda que 13,84% dos responsáveis pelo domicílio estavam na faixa etária de 30 a 34 anos.  
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Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, 

cresceu 4,3% em média. Em 2000, este grupo representava 5,2% da população, já em 2010 

detinha 6,8% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010          

(-0,2% ao ano).  Crianças e jovens detinham 35,4% do contingente populacional em 2000, o que 

correspondia a 14.124 habitantes.  Em 2010, a participação deste grupo foi reduzida para 29,4% 

da população, totalizando 13.805 habitantes. 

 

Gráfico 2. População por faixa etária – 2010 

 
Fonte: IBGE 

 
 

Quanto ao número de componentes das famílias, os números mostram que 60,70% eram 

compostas por 2 a 4 pessoas. Compostos por 1 pessoa, eram 1299 domicílios (10,36%), 2 pessoas 

- 2150 (17,15%), 3 pessoas – 2707 (21,60%), 4 pessoas – 2752 (21,95%), 5 pessoas – 1769 

(14,11%), 6 pessoas e mais totalizaram 1858 (14,82%). Nas projeções para 20 anos, as principais 

tendências são de que o percentual de chefes de domicílios jovens deverá cair, vindo a crescer 

significativamente o daqueles com idades variando entre 55 e 64 anos, e também o do grupo 

etário acima de 65 anos. 

Gráfico 3. Número de componentes das famílias – 2010 
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Fonte: IBGE 

 

Quanto ao sexo dos responsáveis pelo domicílio tinha-se que 8340 eram homens (66,37%) 

e 4225 (33,63%) eram mulheres.  

Gráfico 4. Famílias residentes em domicílios particulares por tipo de família e sexo da pessoa 

responsável pela família – 2010 

 

Fonte: IBGE 
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Renda  

Entre 2000 e 2010 houve aumento dos responsáveis por domicílios com rendimento 

inferiores a 3 s.m. e diminuição nas classes superiores de rendimento, que não chegam a 5% do 

total.  

 

Gráfico 5. Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes por classes de rendimento 

nominal mensal, distribuição percentual em salários mínimos, Rondon do Pará – 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE 

 
Em Rondon do Pará as áreas com concentração de menor renda estão localizadas em 

áreas de ocupação mais recente, com ainda menor infraestrutura na região mais periférica, nos 

bairros Jaderlândia e Novo Horizonte. Ainda assim, a média de moradores por habitação é de 

apenas 3,75, segundo o IBGE. 
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Economia e trabalho  

  Setor primário 

“Em Rondon do Pará, quanto à produção animal, destaca-se a leiteira integrada à 

indústria de laticínios, que beneficia e comercializa seus produtos nos âmbitos estadual e 

regional. Isso é importante para diversificação e distribuição de renda, já que grande parte dos 

fornecedores é constituída de pequenos produtores rurais. Há também uma unidade fabril que é 

relevante face à  presença  de  uma  pequena  bacia  leiteira  no  eixo  de  Marabá  e Curionópolis, 

o que é mais um fator de incentivo à  expansão da produção de Rondon do Pará.  

Na produção pecuária  destaca-se  o rebanho  bovino,  de aproximadamente  400  mil  

cabeças  (dados  de  2009). O rebanho de Rondon do Pará é comercializado, em parte, in natura 

para demais regiões (nordeste e sudeste do estado) com também abastece a rede de frigoríficos 

(p.ex., grupo Bertin S/A) situados no eixo de Marabá cujo mercado é o centro-sul do Brasil.  

No setor agrícola  observa-se  uma  transição  ao  plantio  de  novas  culturas  de  caráter 

industrial, bem como a profissionalização da gestão da propriedade rural, o que determina no  

uso  intenso  da  terra  com  a  recuperação  de  área  degradada. Em que pese a  presença  de  

terras  agricultáveis  e  áreas  degradadas,  é  fato  que  a especialização de Rondon do Pará é a 

pecuária, sendo a produção agrícola tímida ante o seu potencial. Assim, na agricultura temporária 

o maior destaque em valor é a mandioca, uma cultura tradicional e de cultivo extensivo.  

A introdução do  agronegócio  em  Rondon  do  Pará  é  um  processo  em  andamento  e  

que ainda não se consolidou, pois a colheita de milho mantém-se estável no período de 2007 a 

2009 e a de soja é incipiente e com reduzida representatividade econômica. 

O quadro observado em Rondon do Pará no âmbito da agricultura permanente apenas 

reforça que a vocação do município, até o presente momento, é a pecuária.  Apesar da 

diversificação da lavoura apenas dois produtos destacam-se pela sua importância econômica, que 

é  a  pimenta-do-reino  e  a  banana  que  respondem,  respectivamente,  por 27% e 59% da 

receita agrícola permanente no ano de 2009. 
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  Setor secundário 

Em relação a Rondon do Pará, observa-se um movimento de ampliação de 

representatividade, porém num ritmo menor. Em 1999 a taxa de participação estadual era de 

0,13% passando para 0,15%, em 2008, um incremento de 15% no período. Na economia 

municipal o setor ascendeu de 6%, em 1999, para 13%, em 2008, em sua participação.  Todavia, 

os dados da série  histórica  apontam  para  a estabilidade  do  indicador. 

A participação da atividade secundária no emprego formal em Rondon do Pará é de 29%, 

sendo que a indústria de transformação responde por 24% da contração de mão-de-obra do 

setor. A maior empregabilidade de Rondon do Pará advém da diversidade das unidades fabris e 

do tempo de operação destas.   

O dinamismo industrial em Rondon do Pará perpassa não somente por estímulos 

mercadológicos (preço, mercado, localização, custo, taxa cambial etc.) como também a inserção 

de práticas sustentáveis para obtenção de matéria-prima e apropriação de novas ferramentas de 

tecnologia social e produtiva.  

É fato que ao longo da primeira década dos anos 2000, o setor secundário ligado à 

produção de madeira nativa, atravessa uma crise estrutural por causa do esgotamento ambiental 

e das pressões regulatória, o que tem reflexos negativos no curto prazo em termos de emprego, 

mas tem aspectos positivos no sentido de pressionar pela profissionalização e pela 

sustentabilidade dos empreendimentos desse setor que já está migrando para praticas de manejo 

e de reflorestamento. 

Rondon do Pará registrava 51 estabelecimentos, em 2003, passando para 116, em 2005, e 

terminando 2008 com apenas 63 fábricas.  Em relação ao emprego constatou-se, neste período, 

recuo de 1.664 para 1.188 funcionários, queda de 29%. Desse modo, o setor secundário é 

constituído por dois grupos distintos de empreendimentos, sendo que o primeiro é focado no 

atendimento da demanda local e o segundo grupo voltado para o mercado estadual/regional e 

exportador. O primeiro grupo de empreendimentos industriais é formado por pequenas 

panificadoras, movelarias, pequenas gráficas e similares, cujas vendas são centradas no mercado 

local.  

Por outro  lado,  há  indústrias  cujo  raio  de  atuação  é regional, notadamente nos 

municípios no entorno, por exemplo, Abel Figueiredo, e buscam a complementariedade na suas 

operações baseada no aproveitamento de insumo da região.  
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Nesta linha, verificam-se diversos empreendimentos, tais como: indústria de torrefação, 

de beneficiamento de café e de arroz e unidade processadora de leite, cujo foco é a integração 

com o setor agropecuário, visando redução de custo e espaço mercadológico.  

Adicionalmente, há o ramo da indústria madeireira que atua tanto para atender o 

mercado estadual e regional quanto  para  atender  o  comércio  exterior,  cujo  porte  é  bem  

maior proporcionalmente aos demais empreendimentos instalados no município. Os 

empreendimentos exportadores são aqueles que industrializam madeira, sendo que,  ao  longo  

da  década  verifica-se  uma gradativa mudança quanto à origem da matéria-prima,que deixou, 

em parte, de ser extraída ilegalmente  para  ser  oriunda  de  madeira  reflorestada  ou  extraída  a  

partir  das  práticas  de manejo florestal. 

 
  Setor terciário  

Numa região  de  fronteira  que  ainda  não  se  consolidou  demográfica  e  socialmente,  

o desenvolvimento  de  atividades  produtivas  é  orientado  para  a  busca  de  oportunidades  e, 

neste caso, o setor terciário em Rondon do Pará é focado para ofertar bens e serviços em acordo 

com a necessidade da demanda local.  

No espaço estadual constata-se  que  o  setor  terciário  tem  reduzida representatividade 

econômica e que a participação do mesmo na economia paraense é declinante.  

Em Rondon do Pará o setor terciário é também a principal expressão econômica, em 

termos de participação no PIB municipal (69,38 %), muito embora a atividade venha 

apresentando leve redução na sua participação econômica, durante o período observado.  Tal 

declínio pode estar relacionado à expansão das  demais  atividades  na  economia  municipal,  em 

particular o agropecuário e a indústria, o que é positivo, pois da um indício de diversificação 

produtiva e do surgimento de novas oportunidades de investimento que geram emprego à 

sociedade local.  

No que se  refere  à  geração  de  emprego,  a  importância  social  do  setor  terciário  é  

expressiva (52%), o que reforça a hipótese de que esta economia está se diversificando.  

Em Rondon do Pará aproximadamente 70% da PEA são de empregados e apenas 25% são 

formais (trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos), o que significa que 44% são de 

mão-de-obra que não tem carteira assinada. O setor agropecuário  emprega  34%  do  total  da  

população economicamente ativa e o setor industrial com 16% e, com aproximadamente 16% a 

área comercial (atacadista e varejista) e de reparação de veículos que, juntas, totalizam cerca de 

66% da PEA.” (VOTORANTIM METAIS et allii: 34) 
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Gráfico 6. Percentual de pessoas economicamente ativas por grupo de idade  

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social 

 

 

  Cadastro único 

No município de Rondon do Pará, o total de famílias inscritas no Cadastro Único do 

Ministério do Desenvolvimento Social em maio de 2013 era de 7.182 dentre as quais: 

 

 3.469 com renda per capita familiar de até R$70,00; 

 5.731 com renda per capita familiar de até R$ 140,00; 

 6.936 com renda per capita até meio salário mínimo. 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de renda 

que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro Único. O PBF 

beneficiou, no mês de julho de 2013, 4.572 famílias, representando uma cobertura de 73,3 % da 

estimativa de famílias pobres no município. As famílias recebem benefícios com valor médio de 

R$ 145,45 e o valor total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas 

alcançou R$ 664.994 no mês. 

Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência escolar, com base no 

bimestre de maio de 2013, atingiu o percentual de 74,07%, para crianças e adolescentes entre 6 e 

15 anos, o que equivale a 3.977 alunos acompanhados em relação ao público no perfil 

equivalente a 5.369. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o percentual atingido foi de 54,14%, 

resultando em 490 jovens acompanhados de um total de 905. 
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6. Infraestrutura  

Um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento sustentável das cidades é a 

disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade. O crescimento urbano 

desordenado sobre mananciais utilizados para o abastecimento público tem apresentado graves 

reflexos na qualidade das águas, com altos custos econômicos e sociais. Atender as moradias com 

água e esgotamento sanitário deve ser prioridade para ampliar a qualidade da vida urbana em 

Rondon do Pará e atender de forma adequada as habitações existentes e futuras. 

 

Sistema de abastecimento de água 

O sistema de abastecimento de água, SAA, de Rondon do Pará é o conjunto das unidades 

de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água, do prestados dos serviços e dos 

usuários. A prestação dos serviços de abastecimento de água é de responsabilidade do Serviço 

Autônomo de Água e (Esgoto) da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rondon do Pará, entidade autárquica municipal, 

foi criado pela Lei Municipal n° 22 de 05 de dezembro de 1984. O exercício da ação do SAAE se dá 

em todo o território municipal (urbano e rural). 

O sistema de captação de água da zona urbana de Rondon do Pará é integralmente 

calcado na captação subterrânea (poços e baterias de poços). Há 18 poços (dos quais 03 estão em 

construção) e duas baterias de poços (poços menores funcionando em conjunto). Considerando-

se o tempo de funcionamento médio de cada poço e a vazão estimada de cada um deles o 

sistema produz diariamente 8.763 m3 de água. Em cada uma das captações (poços) há um 

reservatório apoiado em concreto armado. 

Em linhas gerais a água é captada pelos poços (primeiro recalque) e armazenada em 

reservatórios. Destes, por intermédio de um segundo recalque a água ou é distribuída em marcha 

(diretamente nas redes) ou recalcada para outros reservatórios para posterior distribuição. Não 

há cadastramento das redes de distribuição incluindo princicapais adutoras, materiais, diâmetros, 

extensões, bem como, de singularidades como válvulas, registros, entre outros. 

Não existem, na forma escrita, os procedimentos de operação e controle. De modo geral, 

o procedimento central de manobra do sistema consiste na alternância de abastecimento entre a 

região do Centro, Bairro dos Mirandas e a região do Parque Elite e Jaderlândia. 
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Sistema de esgotamento sanitário 

O município de Rondon do Pará não dispõe de sistema de coleta, afastamento e 

tratamento de esgotos sanitários. O sistema de micro drenagem, em grande número de casos, 

funciona como sistema de esgoto. Uma alternativa ao lançamento diretamente no sistema de 

drenagem ou no meio fio, é a coleta por intermédio de caminhões limpa fossas. Na zona rural, a 

situação em relação aos esgotos é a mesma. 

 

Tabela 5. Domicílios particulares permanentes, por forma de abastecimento de água 1991/2000/2010 

Ano Total 
Forma de Abastecimento de Água 

 
Rede Geral de 
Distribuição 

%Rede 
Poço ou Nascente na 

Propriedade 
%Poço Outra %Outra 

1991 8.197 3.003 36,64% 3.689 45,00% 1.505 18,36% 

2000 8.888 6.228 75,98% 2.013 24,56% 647 7,89% 

2010 12.535 9.556 116,58% 1.029 12,55% 1.950 23,79% 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

Elaboração: Idesp/Sepof 

 

 

Tabela 6. Domicílios particulares permanentes, por existência de banheiro ou sanitário e 

tipo de esgotamento sanitário 1991/2000/2010 

Ano Total(1) 

Existência de Banheiro ou Sanitário 

Tinham 

Não Tinham 
Total(2) 

Tipo de Esgotamento Sanitário 

Rede geral de 
esgoto ou 

pluvial 

Fossa 
séptica 

Outro 

1991 8.402 5.979 - 1.936 4.043 2.423 

2000 8.888 7.079 137 492 6.450 1.809 

2010 12.535 11.381 344 76 10.961 1.154 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2000/2010. 

Elaboração: Idesp/Sepof 

(1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de banheiro ou sanitário. 

(2) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo de esgotamento sanitário. 
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Foto 8. Rua no Parque Elite sem infraestrutura 

 

 

Foto 9. Moradia precária 

 

Foto 10. Rua residencial próxima a futuro campus da 

Universidade Federal com esgoto a céu aberto 

 

 

Foto 11. Rua com erosão na Reserva do Bosque 

 

Foto 12. Rua típica do bairro Jaderlândia 

 

 

Foto 13. Rua que cruza valo de drenagem em 

Jaderlândia 
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Limpeza pública e manejo e resíduos sólidos  

Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, a 

cobertura dos serviços de coleta de resíduos sólidos domésticos (RSD) se estende a 95% dos 

domicílios da zona urbana. O percentual de 5% de não cobertura refere-se aos bairros rurais.  

A frequência de coleta dos RSD é de duas vezes por semana exceto para os bairros Parque 

Elite e Recanto Azul, localidades em que a frequência é de apenas uma vez por semana. Segundo 

a Secretaria de Obras um dos principais entraves dos serviços de coleta de RSD está na frequência 

de coleta, que é baixa. 

Os serviços de coleta são realizados por dois caminhões equipados com coletores 

compactadores. São coletadas diariamente 35 toneladas de RSD Essa quantidade quando 

relacionada à população residente urbana de 34.986 habitantes, resulta em uma taxa per capita 

de 1,008 quilos de lixo por dia por habitante. 

Os resíduos são destinados ao “vazadouro a céu aberto” em área de propriedade de 

prefeitura. A Prefeitura, malgrado esforços, não possui equipamentos em quantidade e qualidade 

para o manejo adequado da disposição dos RSD. Em decorrência, as operações de manejo 

ocorrem de forma descontínua e espaçada. O resultado é uma ocupação desordenada e 

predatória da área, ausência de procedimentos de contenção das águas pluviais, de produção de 

chorume. 

Embora a cobertura atinja 95% dos domicílios, verifica-se deposição inadequada em 

vários pontos. Elas podem estar vinculadas ao comportamento inadequado de parte dos 

munícipes, à ausência de programas de educação ambiental, à ausência de fiscalização e ao 

próprio percentual de não cobertura. 

A Prefeitura destina um servidor para a execução dos serviços de carpa química. Há uma 

equipe constituída por quatro servidores, equipados com roçadeira costal que realiza a carpa em 

áreas públicas. Quanto á poda de árvores, a Prefeitura destina dois servidores para a realização 

dos serviços, realizados apenas em áreas públicas. Os resíduos são destinados ao vazadouro. 

Atualmente, parte dos resíduos da construção é coletada pela prefeitura, mediante 

disponibilização de contêiner. O preço público pago pelo usuário desses serviços, por um período 

de 48 horas, para um contêiner de três toneladas é de R$ 35,00. A prefeitura dispõe de 13 

unidades de contêineres. A manutenção é da Prefeitura. O entulho coletado por esses serviços 

são destinados basicamente à operação de fechamento de grotas (boçorocas, voçorocas, 

erosões). Quando não, esses materiais são destinados à manutenção de estradas rurais. 
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Tabela 7. Destinação do lixo 

Ano 

Destino de Lixo 

Coletado 
Outro 

Total Diretamente por Serviço de Limpeza Em Caçamba de Serviço de Limpeza 

1991 1.950 195 1.755 6.247 

2000 5.633 5.239 394 3.255 

2010 9.092 8.555 537 3.443 

            Fonte: IBGE 

 

Drenagem 

Quanto à drenagem, há pontos de inundação e de erosão, ocasionados pela insuficiente 

captação e lançamento adequado da drenagem superficial nas vias públicas. Vias recentemente 

pavimentadas não dispõem de estruturas de drenagem, o que ocasionará gastos com sua 

recomposição quando isso ocorrer. Não há um cadastro das redes de galerias pluviais existentes.  

 

Sistema viário  

A BR-222 liga Rondon do Pará a Dom Eliseu, Abel Figueiredo e Bom Jesus do Tocantins, 

além de fazer ligação ao município de Marabá que, por sua vez é o principal polo regional e de 

grande importância em função da oferta de melhores bens e serviços, como educação, saúde, 

atividades comerciais e aeroportuárias, entre outras. 

A BR-222 apresentava boas condições de pavimentação, contendo uma pista de 

rolamento, em cada sentido, e acostamentos.  

Quanto às características das vias urbanas do município de Rondon do Pará, é possível 

observar que a Av. Marechal Rondon (denominação que a BR- 222 recebe no perímetro urbano) é 

a de melhor qualidade, contendo duas pistas de rolamento com canteiro central e vias marginais.  
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Foto 14. BR-222 em trecho urbano de Rondon do Pará 

 

Foto 15. Na área central as vias são pavimentadas 

em sua maioria por bloquetes 

 
 

Foto 16. Nas vias de pavimento asfáltico a 
manutenção é precária 

 

 
 

Foto 17. Boa parte das vias na periferia não conta 
com nenhum tipo de drenagem pluvial, o que 
contribui para deteriorar as suas condições de 

tráfego, causando também erosão. 

 

 
 

Foto 18. As calçadas não obedecem a NBR-9050, 
levando os pedestres a circular pelo leito carroçável, 

expostos a acidentes. 

 

 
 

Foto 19. Estação Rodoviária. 
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Calçadas 

As calçadas em todo o sistema viário não cumprem às normas de acessibilidade, 

induzindo os pedestres a trafegar pela pista de rolamento das vias, expondo-os a acidentes. Não 

há regulamentação e normas específicas para o pavimento das calçadas, assim como não há 

fiscalização da Prefeitura sobre a construção dos passeios, em boa parte ocupados com a 

instalação de fossas de esgotamento sanitário.  

Transporte rodoviário intermunicipal e interestadual 

Rondon do Pará conta com terminal rodoviário em boas condições de estrutura para 

suportar o fluxo de linhas de ônibus intermunicipais e interestaduais. 

Quanto ao transporte intermunicipal e interestadual, Rondon do Pará conta com linha de 

ônibus de fluxo diário que conectam os habitantes a municípios dentro do Estado, como Belém, 

Marabá, Dom Eliseu, Goianésia do Pará, mas também a municípios de fora do Estado, 

especificamente do Maranhão, como Imperatriz, Açailândia e São Luís.  

Transporte público municipal 

Rondon do Pará não possui sistema de transporte coletivo municipal. Há apenas alguns 

ônibus particulares que fazem linhas periódicas em determinadas comunidades rurais, como é o 

caso da Vila Santa Lúcia, conduzindo os habitantes até a sede do município. Dessa forma, grande 

parte dos habitantes se utiliza de moto táxis para deslocamentos intraurbanos. O transporte por 

táxi é pouco utilizado, existem 13 taxistas cadastrados, mas apenas 6 estão em atividade.  

Frota veicular 

Quanto à evolução da quantidade e tipologia de veículos, no município de Rondon do 

Pará, o sistema apresenta várias categorias, destacando-se as motocicletas e motonetas que 

juntas chegaram a 6.479 veículos para um total de 9.810 veículos, em abril de 2013, mostrando 

que esse é o tipo de veículo mais utilizado pela população. Já os automóveis são 1.532 veículos, 

quantidade muito inferior ao número de motos.  
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Tabela 8. Frota de veículos de Rondon do Pará 

Total Automovel 
Caminhões 
e similares 

Caminhonete 
e camioneta 

Onibus e 
micro-onibus 

Motocicleta 
e similares 

Utilitario 

9.810 1.532 779 934 69 6.479 17 

Fonte: DENATRAN (2013) 

Fiscalização de trânsito 

Não existe fiscalização de trânsito no município, induzindo o desrespeito às normas de 

trânsito e contribuindo para o aumento nos índices de acidentes. Nota-se também a ausência do 

uso do capacete pelos condutores de ciclomotores e a quantidade excessiva de pessoas sendo 

transportadas neste tipo de veículo. 

 

 
Foto 20. Utilização de motos não obedece à legislação vigente. 

 

 
Quanto à pavimentação, verifica-se que a predominância por tipo de material empregado 

e em metros foi o bloco intertravado em concreto, porém nos últimos anos intensificaram-se os 

pavimentos asfálticos a frio. Já foram pavimentados aproximadamente 67 km de extensão de vias 

(53% do total do sistema viário), concentrados nas vias de tráfego local, que coincide com as áreas 

que tem o uso predominantemente residencial, cuja área abrange parte das áreas de habitação 

de menor renda e de interesse social. Um dos problemas a ser enfrentados futuramente refere-se 

à necessidade de instalar redes de esgotamento sanitário, substituir as redes de água antigas e 

implantar redes de drenagem, que vão ocasionar a perda quase total de pavimentos asfálticos 

quando forem realizadas. 
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Tabela 9. Malha viária por tipo de pavimentação em Rondon do 

Pará (2013) 

Vias Km % 

Pavimentadas 67,18 52,87 

Não pavimentadas 59,88 47,13 

Total 127,06 100 
Fonte: Prefeitura de Rondon do Pará, 2013 
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Equipamentos públicos  

O Município dispõe na zona urbana de 02 creches, 05 pré-escolas, 11 escolas de ensino 

fundamental e 01 escola de ensino médio. Cada bairro na zona urbana tem pelo menos uma 

escola Na zona rural são 11 creches, 11 pré-escolas e 20 escolas de ensino fundamental. 

Na década de 90, a proposta nacional de municipalização da saúde resultou no Sistema 

Único de Saúde - SUS, e seu planejamento voltou-se então à definição de uma metodologia local 

regionalizada para a criação de um serviço único de saúde que atendesse a demanda da 

população. Para atendimento à saúde o Município dispõe de um hospital público, três hospitais 

particulares conveniados com o SUS, 03 Postos de Saúde, 09 Unidades Básicas de Saúde, 01 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e um Centro de Apoio à Saúde da Família.  

O hospital público oferece 31 leitos e com os leitos dos hospitais particulares conveniados 

com o SUS há um total de 137 leitos disponíveis para atendimento pelo SUS, com o que o 

Município atende a Portaria 1101/GM de 12 de junho de 2013 do Ministério da Saúde que 

estabelece o número de leitos hospitalares como igual a 2,5 – 3 /1000 habitantes.
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Domicilios particulares permanentes  

Na condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes em Rondon do Pará, 

levantados no Censo de 2010 constata-se que 8.373 eram próprios. Destes domicílios, 8.328 

(66,80%) eram quitados e 45 (0,36%) estavam em aquisição. Quanto aos domicílios alugados, 

totalizavam 2.130 (16,99%) e os que eram cedidos 1.824 (14,55%). Em todas as condições citadas 

anteriormente, 47,52% dos domicílios tinham densidade por dormitório de 1 até 2 moradores e 

26,41% densidade de até 1 morador, isto quer dizer que a grande maioria dos domicílios possui 

densidade por dormitório adequada. A pior situação, mais de 3 moradores por dormitório atinge 

8,62 %, ou seja, 1.080 domicílios. 

 
Gráfico 7. Condição de ocupação dos domicílios particulares permanentes em Rondon do Pará 

 
Fonte: IBGE 

 
Quanto ao tipo de domicílio particular permanente em Rondon do Pará 12.245 (97,69%) 
eram do tipo casa, 155 (1,24%) apartamentos e 0,37% outras soluções. 

 
 

 

Gráfico 8. Tipo de domicílio particular permanente em Rondon do Pará 

 
Fonte: IBGE 
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Em Rondon do Pará o maior número de moradores é encontrado nos domicílios 

localizados nos aglomerados rurais onde a média é 4,3, enquanto na cidade a média é 3,7 

moradores por domicílio.  

 
 

Tabela 10. Média de moradores por domicílio em Rondon do Pará (2010) 

Rondon do Pará 

Nº de 
Domicílios 

Localização 
Participação 

% 

Média de 
Moradores / 

Domicílio 

12.565 

Cidade ou vila  
urbanizada 

74,8 3,7 

Área rural (exceto 
aglomerados) 

20,4 3,8 

Aglomerado rural 4,8 4,3 

Fonte: VOTORANTIM METAIS et allii, 2012 

 

 

 

 

7. Diagnóstico da habitação de interesse 

social  

Ocupações irregulares 

As ocupações irregulares são aquelas que não conseguiram concluir os processos de 

aprovação junto aos órgãos públicos municipais e/ou estaduais, ou que ainda não obtiveram 

registros nos cartórios de imóveis. 

Segundo o IBGE, em 2010, o número de domicílios em Aglomerados Subnormais (termo 

utilizado pelo IBGE) ou ocupações irregulares era zero. No entanto, especificamente quanto às 

ocupações irregulares situadas em Áreas de Preservação Permanente, foram identificados 100 

domicílios instalados dentro da faixa de proteção legal.  

Quanto à regularização fundiária, a situação que se apresenta é bastante problemática, 

embora o censo do IBGE apontasse apenas 127 imóveis nesta situação em 2010. Observa-se que 

há milhares de lotes cedidos pela municipalidade considerados em regularização, ou seja, que 

possuem algum tipo de procedimento em andamento para a titulação definitiva dos lotes, 

conforme depoimento colhido no Departamento de Terras da Prefeitura. A demora na titulação 
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definitiva deve-se a situação documental que, na maioria das vezes, é complicada pela venda ou 

cessão do imóvel sem qualquer formalização e que, por suas características, não possuem 

controle efetivo da municipalidade.  

A necessidade de enfrentar a regularização fundiária urbana levou o Município a editar o 

Decreto nº 347, de 14 de fevereiro de 2008, dispondo sobre a formação e as atribuições de um 

grupo de trabalho municipal, cujo objetivo visava a adoção de ações conjuntas de capacitação e 

assistência técnica para implementar o Plano Diretor no aspecto da regularização fundiária, 

cumprindo Termo de Cooperação Técnica firmado com a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDURB. Fruto deste trabalho foi aprovada a Lei nº 606 de 

22 de março de 2010, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso em áreas públicas do 

município para fins de regularização fundiária e urbanização. 

O órgão da estrutura interna da Prefeitura responsável pela questão fundiária é o 

Departamento de Terras Patrimoniais (vinculado à Secretaria Municipal de Administração, 

Planejamento e Gestão), que se encarrega de fornecer os títulos de concessão de lotes 

produzidos pela Prefeitura, embora não haja um processo formal de parcelamento do solo nos 

termos da lei federal 6.766/79.  

As dificuldades enfrentadas pelo Departamento na regularização fundiária afeta inclusive 

a produção privada de habitações. Um pequeno conjunto habitacional, com 34 unidades 

produzidas pela iniciativa privada localizado nas proximidades do cemitério da cidade encontra-se 

embargado judicialmente por problemas de regularização da terra onde se localiza, com evidente 

prejuízo, uma vez que as habitações estão praticamente concluídas e seu abandono está levando 

a um processo de degradação dos imóveis.  

Todas as pequenas vilas e aglomerados urbanos situados na zona rural também não estão 

regularizados em termos fundiários e não estão incluídos no cadastro do IPTU. 
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A área prevista como Zona Especial de Interesse Social – ZEIS no Plano Diretor vigente 

corresponde a 2,28% da área total da zona urbana. A média dos lotes verificada no Cadastro 

Municipal aponta uma testada média com oito metros de frente para a via pública e cento e vinte 

e oito metros quadrados de área para cada lote. A lei federal estabelece área mínima para os 

lotes de 125 m2 e testada mínima de 5 metros. No entanto, as ZEIS, desde que regulamentadas 

por lei, podem receber lotes menores. 

 

 

 
Foto 21. Empreendimento habitacional privado embargado



Pará
Maran

hão

R. Newton Miranda

R. Camilo Viana

R.
 B

ah
ia

R.
 C

as
te

lo
 B

ra
nc

o

R. Sto. Antônio

Av. Mal. Rondon

R. Jk

R. Gonçalves Dias

R. Eliomar Santos Galvão

Estr.
Dos

Ma
rtír

ios

R. Américo Vitorino Silva

R. Cometa

R. Dq. De Caxias

R.
 L

au
ro

 S
od

réR. Jaderlândia

Rod. Br-222

R io A r a ra nde ua

C ó rr. d a s P e b as

Córr
. Á g

ua

Br
an

ca

I g. d o Noven tae
D ois

Gusmão

Miranda

Jaderlândia

Recanto
Azul

Novo
Horizonte

Centro

Reserva
do Bosque

822.000

822.000

823.000

823.000

824.000

824.000

825.000

825.000

826.000

826.000

827.000

827.000

9.4
69

.00
0

9.4
69

.00
0

9.4
70

.00
0

9.4
70

.00
0

9.4
71

.00
0

9.4
71

.00
0

9.4
72

.00
0

9.4
72

.00
0

9.4
73

.00
0

9.4
73

.00
0

Legenda
Rios

Massa d'Água

Bairros

Limites estaduais

ZEIS Existente

ZEIS Propostas

0 0,5 10,25 Km

1:20.000

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

PAAM MA

MT
TO

AP

PI

RR

BA

Belém

Palmas

Manaus

Macapá

São Luís

Boa Vista
Localização Geral

Fontes: IBGE, 2010/Bing, 2013/
Pref. Municipal de Rondon do Pará, 2013 Agosto/2013

Prefeitura Municipal de Rondon do Pará
Revisão do Plano Diretor Participativo

Plano Municipal de Saneamento Básico
Revisão do Plano Local de Habitação de Interesse Social

Plano Municipal de Mobilidade

ZEIS Previstas no Plano Diretor Atual

±



 

49 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

 

49 

Caracterização socioeconômica das famílias residentes 

A caracterização geral das famílias residentes no Município de Rondon do Pará, 

apresentada a seguir foi extraída do Censo do IBGE realizado em 2010. 

 

Faixa etária  

A respeito da idade, os dados apresentam uma população jovem com percentuais 

significativos nas faixas até 40 anos, perfazendo 74,67% da população.  

Verifica-se uma população jovem/adulta economicamente ativa, que dependendo da 

condição socioeconômica demandam ações que oportunizem escolarização e capacitação para a 

conquista de emprego e melhor remuneração.  

Há um significativo número de crianças/adolescentes, que corresponde a 39,96% do total 

da população recenseada. Trata-se de um segmento populacional, para o qual devem ser 

propostas ações que considerem o processo de formação como um todo – escolar, nutricional, 

educacional, cultural, emocional, o qual demanda extensa e eficaz rede de serviços e proteção 

social, a ser ofertada pelo poder público (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA). No caso 

dos adolescentes, paralelamente ao ensino regular, faz-se necessária inserção em programas de 

educação complementar ou ainda inserção protegida, no mercado de trabalho. Tomando como 

referência o Estatuto do Idoso, que define como idosa a pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos, a pesquisa identificou, no universo total de pessoas, 6,80% que se encontram 

nesta faixa etária. Mesmo apresentando percentuais menores, a quantidade de idosos, no que se 

refere ao atendimento desta demanda na rede de proteção social e benefícios específicos para a 

3ª idade, é expressiva e vem crescendo na última década. 
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Tabela 11. Faixa etária e sexo 

Faixas etárias Indivíduos % 

De 0 a 4 4.205 8,95% 

De 5 a 9 4.582 9,76% 

De 10 a 14 5.018 10,68% 

De 15 a 19 4.963 10,57% 

De 20 a 24 4.644 9,89% 

De 25 a 29 4.526 9,64% 

De 30 a 34 3.950 8,41% 

De 35 a 39 3.181 6,77% 

De 40 a 44 2.902 6,18% 

De 45 a 49 2.449 5,21% 

De 50 a 54 1.853 3,95% 

De 55 a 59 1.497 3,19% 

De 60 a 64 1.082 2,30% 

De 65 a 69 837 1,78% 

De 70 a 74 549 1,17% 

De 75 a 79 365 0,78% 

Mais de 80 361 0,77% 

TOTAL 46.964 100,00% 

Fonte: IBGE 

 
 

 

Renda  

Tabela 12. Renda familiar 

Faixa de Renda Responsáveis % 

Até ½ S.M. 1.379 10,97% 

De ½ a 1 S.M. 4.946 39,36% 

De 1 a 2 S.M. 2.464 19,61% 

De 2 a 3 S.M. 598 4,76% 

De 3 a 5 S.M. 426 3,39% 

De 5 a 10 S.M. 276 2,20% 

De 10 a 15 S.M. 36 0,29% 

De 15 a 20 S.M. 33 0,26% 

Mais de 20 S.M. 16 0,13% 

Sem renda 2.391 19,03% 

TOTAL 12.565 100,00% 

 Fonte: IBGE 
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Verifica-se que os percentuais são expressivos nas faixas de renda até 2 s.m., 69,95%%, 

além das famílias que na ocasião do cadastro declararam-se sem renda, 19,03%. Ou seja, o perfil 

da renda familiar apresenta a necessidade de utilizar subsídios para proporcionar moradia 

adequada para 93,73% da população. 

 

Qualidade das moradias  

O quadro mais comum observado em Rondon do Pará é de construções muito precárias, 

edificadas sem qualquer orientação técnica, nem observância a padrões urbanísticos ou 

construtivos. Um material muito utilizado foi a madeira, seja pela cultura local, pelo custo menor 

em relação ao da alvenaria ou pela rapidez e facilidade na construção nos anos iniciais de 

ocupação do território, mas atualmente não mais, substituídos pela alvenaria. 

Observa-se nos dados do IBGE que 45,67% dos domicílios ainda são construídos em 

madeira, 44,86% em alvenaria, 9,47% são de palha, taipa e outros materiais. Em relação às 

instalações sanitárias, 90,79% das moradias possui banheiro com todos os equipamentos 

necessários. 

A inexistência de qualquer tipo de assistência técnica à autoconstrução pelo poder público 

local, principal modalidade de execução das obras de habitação na cidade, que deveria ser 

obrigatória conforme preconiza a lei federal nº 11.888/2008 é outro fator que reduz a qualidade 

das moradias, sua salubridade e segurança. 
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Foto 22. Casas de madeira 1 
 

 
 

Foto 23. Casas de madeira 2 

 
 

Foto 24. Casa de madeira em construção 

 
 

Foto 25. Moradias das primeiras ocupações próximas 
ao rio  

 

 
Foto 26. Rua com casas de madeira no bairro 

Jaderlândia 

 

 
Foto 27. Casas de madeira no bairro Novo Horizonte 
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Fatores de risco  

As ocupações irregulares do Município de Rondon do Pará apresentam alguns fatores de 

risco típicos de outras regiões do Brasil, como a ocupação de encostas ou áreas inundáveis, em 

função da topografia local. A ocupação desordenada e alheia aos parâmetros técnicos 

estabelecidos pela legislação, incluindo áreas de preservação permanente e em linhas de 

drenagem e talvegues, deu origem a situações de risco físico e social que exigem atenção especial, 

sem esquecer que as edificações foram construídas sem assistência técnica. Os problemas que 

essas áreas apresentam são basicamente:  

 sistema viário em precárias condições;  

 inexistência ou insuficiência de sistema de drenagem pluvial, com reflexo negativo 

direto sobre as condições de circulação na área e pontos de enchentes localizados;  

 acesso parcial à rede de abastecimento de água – não há hidrômetros individuais, 

há racionamento constante;  

 rede de esgotos inexistente, dando lugar a disposição inadequada dos esgotos 

domésticos, especialmente nas redes pluviais e em fossas negras;  

 coleta de lixo com atendimento parcial, devido às más condições do sistema viário, 

em algumas áreas a coleta porta a porta não atende à totalidade dos domicílios, 

situação que propicia o acúmulo de lixo nas casas e ruas;  

 passivo ambiental resultante da ocupação inadequada de APPs e talvegues;  

 baixo padrão construtivo das habitações;  

 ausência de instalações sanitárias adequadas em 9,21% dos domicílios;  

 mobilidade precária, pois não há sistema de transporte coletivo e a inadequada 

manutenção do sistema viário dificulta a circulação intraurbana;  

 vulnerabilidade da população, exposta permanentemente a situações de risco físico 

e social, à violência e a todas as mazelas geradas pela pobreza, pela degradação 

ambiental, pela fragilidade da organização social, pela falta de identidade cultural e 

de referências da população recém-chegada a um espaço urbano em processo de 

ocupação e mudanças, fato que poderá ser agravado com o início das obras de 

implantação da Alumina Votorantim.  
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Foto 28. Área residencial próxima a valos 

 
 

Foto 29. Moradias à margem do talvegue  
 
 

 
 

Foto 30. Moradias em risco no talvegue 1 

 
 

Foto 31. Moradias em risco no talvegue 2 
 
 

 

 
 

Foto 32. Moradias em risco no talvegue 3 
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Cadastro habitacional  

O Cadastro de Inscritos na Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social tem 

como um dos seus objetivos disciplinar o atendimento por moradia popular, estabelecendo 

normas de acesso a financiamentos, válidos para todos os inscritos, e também servir de apoio à 

política habitacional, fornecendo subsídios, para o planejamento de novos empreendimentos. A 

inscrição nesse cadastro é condição obrigatória para aquisição de imóveis em projetos 

habitacionais onde haja participação da Prefeitura, como o Minha Casa, Minha Vida, sendo que 

qualquer pessoa pode se inscrever. A porta de entrada no cadastro é feita através dos dois 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS mantidos pelo município, através de uma ficha 

socioeconômica da família interessada em habitação atendida pelo Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (PAIF). No mês de agosto, havia 762 famílias inscritas no PAIF 

interessadas na aquisição de moradia. 

No passado recente, a distribuição de lotes (sem urbanização) pela Prefeitura, no bairro 

Novo Horizonte, não teve adequado estudo técnico para definição dos contemplados, pois não há 

critérios claros, objetivos e específicos para seleção de beneficiários de programas habitacionais. 

Também não existe programa de assistência técnica para a construção de novas moradias em 

terrenos cedidos pela Prefeitura ou adquiridos junto à iniciativa privada. 

A lei federal nº 11.888/2008 foi aprovada com o objetivo de assegurar às famílias de baixa 

renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de 

interesse social. O direito à assistência técnica previsto na lei abrange todos os trabalhos de 

projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais das áreas de arquitetura, 

urbanismo e engenharia necessários para a edificação, reforma, ampliação ou regularização 

fundiária da habitação, constituindo uma nova frente da questão da habitação social. Os serviços 

de assistência técnica previstos pela lei nº 11.888/2008 devem ser custeados por fundos públicos 

direcionados à habitação de interesse social, por recursos públicos orçamentários ou por recursos 

privados. No entanto, em Rondon ainda não há nenhuma iniciativa pública neste sentido. 

Constitui, portanto um desafio para a política de habitação de o município buscar 

alternativas de inclusão daquelas famílias que, pela precariedade de trabalho e renda, 

apresentam dificuldades de acesso e manutenção de moradia própria na cidade formal. 
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Condicionantes legais e normativos  

Legislação urbanística  

A legislação urbanística tem a intenção inicial de normatizar e estabelecer diretrizes para 

a melhor ocupação do território. A necessidade do estabelecimento de parâmetros adequados 

para a aprovação de loteamentos e edificações pode garantir melhores condições sanitárias e de 

habitabilidade das construções e também preservação de um meio ambiente urbano com mais 

qualidade. 

No entanto, sua simples existência não se mostrou suficiente para conter as ocupações 

irregulares nas áreas mais periféricas. A análise desses instrumentos tem como finalidade apontar 

as suas potencialidades assim como as disfunções frente à situação real da ocupação urbana.  

Dentre as principais legislações para controle do espaço urbano, podem ser destacadas a 

Lei do Plano Diretor (Lei Complementar nº 001, de 10 de outubro de 2006) e a Lei nº 587, de 25 

de novembro de 2009, que delimitou o Perímetro Urbano e regulamentou a divisão 

administrativa dos bairros. O Plano Diretor foi regulamentado pela Lei nº 529/2008, de 09 de abril 

de 2008, que dispõe sobre a agenda de prioridades do Plano Diretor Municipal Participativo. Esta 

agenda legal determinou, em relação à Estruturação e Ordenamento Territorial, as seguintes 

diretrizes e prioridades: 

 Política Urbana para o planejamento que se antecipe às tentativas de especulação e 

crescimento desordenado e incorpore as novas vias ao sistema viário; 

 Macrozoneamento para o estabelecimento de áreas diferenciadas para combater a 

poluição, a degradação e o esgotamento dos recursos naturais. O município está 

dividido em três macrozonas: i) Rural; ii) Urbana; iii) Rural de Transição ou Expansão 

Urbana; 

 Realizar o Zoneamento Urbano: i) Eixo Estruturante, de Risco de Erosão; ii) Risco 

por Enxurrada; iii) Risco Sanitário; iv) Recuperação e Proteção Ambiental Urbana; v) 

Lazer; vi) Equipamentos Públicos e Comunitários; vii) Especial de Interesse Social – 

ZEIS; viii) Expansão Urbana Prioritária; ix) Rural de Transição para Expansão Urbana; 

x) Industrial;  

 Realizar o Zoneamento Agrícola Municipal. 

 

 Em relação à Política Habitacional, são as seguintes as prioridades: 

 Garantir a função social da propriedade, garantindo à população e baixa renda o 

acesso à habitação digna; 

 Garantir o surgimento de cooperativas ou outras formas de associativismo;  
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 Promover a requalificação urbanística e regularização fundiária dos assentamentos 

habitacionais precários e irregulares; 

 Coibir as ocupações em áreas de risco, a partir de ação integrada dos setores 

municipais responsáveis pelo planejamento, controle urbano, defesa civil, obras, 

manutenção, meio ambiente e saúde; 

 Incentivar os projetos de interesse social; 

 Adequar as normas urbanísticas às condições socioeconômicas da população, 

simplificando os processos de aprovação de projetos e o licenciamento de 

Habitação de Interesse Social; 

 Viabilizar a reabilitação e o repovoamento das áreas degradadas; 

 Definir áreas de interesse social para projetos habitacionais em áreas próximas ao 

centro, já providas de infraestrutura; 

 Impedir novas ocupações irregulares em áreas de proteção ou mananciais; 

 Incentivar, através de Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, a implantação 

de programas habitacionais pela iniciativa privada. 

 
Antes mesmo do Plano Diretor, através da lei nº 421, de 27 de setembro de 2002, que 

dispôs sobre a Política de Proteção, Controle, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente, foi 

estabelecida a competência da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para assessorar a 

Administração Municipal na elaboração e revisão do planejamento local, quanto a aspectos 

ambientais, controle de poluição e expansão urbana (grifo nosso). Segundo a mesma lei, na 

análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo, a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, no âmbito de sua competência, deverá manifestar-se necessariamente sobre os usos 

propostos, densidade de ocupação, desempenho do assentamento e acessibilidade. 

Posteriormente, a lei nº 587/2009, de 25 de novembro de 2009 estabeleceu a delimitação 

do perímetro urbano e a regulamentação da divisão administrativa dos bairros da sede de Rondon 

do Pará. Dois dias depois, em 27 de novembro de 2009, o decreto do Executivo nº 388-A alterou a 

descrição de trecho do perímetro urbano, incorporando novas áreas ao mesmo. 

 

 

 

 



 

58 

Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

 

58 

Parcelamento do solo  

O parcelamento do solo urbano é um importante componente da produção habitacional, 

pois dele resulta a produção de terra urbanizada. Os processos de loteamento e 

desmembramento são regidos, essencialmente, pela Lei Federal nº 6766/1979, alterada pela Lei 

Federal 9785/99, cujo marco regulatório também instituiu parâmetros técnicos e jurídicos para a 

aprovação de parcelamentos do solo. Dentre os principais avanços desta alteração elenca-se:  

 A inserção do conceito de parcelamentos populares destinados às classes de menor 

renda;  

 A permissão de emissão provisória de posse;  

 Maior autonomia aos municípios para estabelecer os parâmetros mínimos para 

aprovação de loteamentos.  

 
Contudo, o município de Rondon do Pará não conseguiu ainda efetuar a regularização 

fundiária da área ocupada pela cidade e a institucionalização de processos de aprovação dos 

empreendimentos privados de parcelamento do solo e de edificações, o que pode ser notado pela 

escassez de áreas públicas dentro do perímetro dos loteamentos a serem destinadas a 

equipamentos comunitários, na dificuldade para obter áreas visando a produção de novas 

habitações, a realocação de famílias residentes em áreas de preservação ambiental, áreas de risco 

e áreas reservadas ao sistema viário e que incluem também problemas quanto à comprovação da 

propriedade das áreas.  

A própria Prefeitura elaborou traçado de parcelamento do solo em área desapropriada, 

mas não o regularizou, no bairro denominado Novo Horizonte, a partir de 2009. O 

empreendimento é de grande porte, atingindo aproximadamente 3.300 lotes, em sua maioria 

habitacional. Uma pequena parcela dos lotes (cerca de 114 lotes) foi reservada para 

empreendimentos comerciais, a serem comercializados através de processo licitatório, na 

modalidade leilão (Fonte: ata da licitação, modalidade leilão nº003/2009). No entanto, a 

contestação do valor da desapropriação da gleba onde o Novo Horizonte foi implantado está na 

Justiça, impedindo a comercialização e emissão dos títulos correspondentes aos mesmos, desde 

2009. O município comprometeu-se a colocar no parcelamento do solo em questão apenas água e 

energia elétrica, sem qualquer menção ao esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação ou 

outros melhoramentos.  

Ou seja, o Município não está cumprindo todos os requisitos estabelecidos pela Lei 

Federal 6.766, alterada pela Lei 9.785/99, que em seu artigo 2º, § 5º, estabelece que “A 
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infraestrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como 

de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:  

I – vias de circulação; II – escoamento das águas pluviais; III – rede para o abastecimento 

de água potável; e IV – soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica 

domiciliar.”  

Além disso, o parcelamento do Novo Horizonte também está em desacordo com a 

legislação federal no aspecto que exige a destinação de áreas denominadas “áreas de uso 

comum”, responsáveis por assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, levando em consideração o lazer, a infraestrutura necessária e a integração 

do homem com o meio ambiente constituído por: 

1) área institucional - destinada à edificação de equipamentos comunitários como ginásios 

de esporte, escolas, creches, entre outros conforme o art.4º §2º da Lei 6.766/79: ‘Consideram-se 

comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares’.  

2) área verde – destinada aos espaços de domínio público que desempenhem função 

ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e 

estética da cidade, sendo dotados de vegetação e espaços livres de impermeabilização, 

admitindo-se intervenções mínimas como caminhos, trilhas, brinquedos infantis e outros meios 

de passeios e divertimentos leves. 

Em toda a área da gleba parcelada, não foram destinados espaços para as áreas 

institucionais e verdes do empreendimento, o que deverá onerar a Municipalidade com a 

aquisição de áreas para estas finalidades, indispensáveis à boa qualidade de vida do bairro. 

Ressalte-se que o Município, através do decreto municipal nº 031, de 27 de março de 2002, 

reconhece que o parcelamento do solo deve obedecer à lei federal, ficando proibido qualquer 

parcelamento sem que haja a prévia aprovação da Prefeitura. 

Outro aspecto fundamental para a regularização fundiária do solo é a adequada 

aprovação e fiscalização dos empreendimentos privados. Visita de campo mostrou que o 

empreendimento privado “Reserva do Bosque”, com um total de 1555 lotes habitacionais, está 

sendo implantado sem que tenha sido legalmente aprovado pela Prefeitura, não restando claras 

as responsabilidades do empreendedor quanto à colocação da infraestrutura necessária e 

obrigatória. O empreendedor está colocando por sua conta uma rede de água separada daquela 

do SAE e iniciou o posteamento para rede de energia elétrica. Mesmo irregular, o 

empreendimento está sendo ocupado por moradias (algumas de médio padrão), sem que a 

Prefeitura faça cumprir o devido embargo, previsto no artigo 71 do seu Código de obras.  
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Uso e ocupação do solo  

A criação e utilização do conjunto dos instrumentos de zoneamento, uso e ocupação do 

solo é bastante recente na história do planejamento urbano local, basicamente a partir do Plano 

Diretor de 2006. Porém, a existência de zonas de uso e ocupação do solo delimitadas pelo Plano 

Diretor, não implicou em alterações significativas no processo de ocupação do solo, vez que o 

Plano não definiu parâmetros específicos para cada uma das zonas, mas apenas diretrizes gerais e 

que não tiveram aplicabilidade direta.  

Desta forma, as Zonas de Uso e Ocupação do Solo estabelecidas pelo artigo 74 do PDP, 

envolvendo o Eixo Estruturante, de Risco de Erosão, de Risco por Enxurrada, de Risco Sanitário, de 

Recuperação e Proteção Ambiental Urbana, de Lazer, de Equipamentos Públicos e Comunitários, 

Especial de Interesse Social – ZEIS, de estruturação e consolidação urbana, de Expansão Urbana 

Prioritária, Rural de Transição para Expansão Urbana e Industrial, não sofreram intervenções 

decorrentes das diretrizes legais, permanecendo apenas como indicativos de questões ainda não 

resolvidas e que demandam a elaboração de projetos de intervenção e recursos públicos 

orçamentários para sua execução. 

No que se refere à habitação de interesse social, o Plano Diretor estabeleceu as Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS) e definiu sua localização, conforme diretrizes do Estatuto das 

Cidades. Com a integração do PLHIS ao Plano Diretor, deve-se discutir a necessidade de revisar o 

atual perímetro das ZEIS (que abrange pequena parte das áreas precárias da cidade), permitindo 

incorporar novas áreas para a produção de habitação, priorizando áreas hoje vazias, porém 

próximas ou inseridas na malha urbana existente. O Plano Diretor vigente não estabeleceu regras 

específicas de uso e ocupação do solo para os assentamentos urbanos localizados distantes da 

sede. 
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Foto 33. Loteamento vazio nas proximidades da 
Jaderlândia 

 

Foto 34. Lotes comerciais sem uso no Novo 
Horizonte 

 
 

 
 

Foto 35. Lotes vazios no bairro Novo Horizonte 
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Mapa 6. Zoneamento de uso e ocupação do solo atual 
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Condicionantes ambientais  

A política urbana no Município de Rondon do Pará, no que diz respeito às questões 

ambientais, é também de aplicação bastante recente. O licenciamento ambiental de edificações 

foi iniciado em 2013 através de convênio firmado com o governo do Estado do Pará, que repassou 

esta responsabilidade e municipalizou o licenciamento de menor porte. Visando a preservação, 

manutenção e recuperação ambiental, a legislação vigente acaba sendo, na maioria dos casos, 

bastante restritiva num ambiente que era de grande permissividade, gerando conflitos. A 

aplicação dos mecanismos de licenciamento ambiental municipalizado iniciou-se em fevereiro de 

2013 e, face seu grande impacto inicial, ainda estão sofrendo ajustes pelo órgão responsável, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

Regulamento de edificações  

A legislação referente à regulamentação e aprovação de edificações visa normatizar a 

ocupação nos imóveis do Município. Estas regras, aplicadas no interior do lote, somadas aos 

parâmetros da lei de uso e ocupação do solo, definem e configuram o desenho urbano de cada 

zona da cidade. O Código de Obras foi aprovado em 1997, através da lei municipal nº 317, mas 

não vem sendo aplicado em sua plenitude, motivado pela insuficiência da fiscalização de obras e a 

inexistência de quadros técnicos (engenheiros, arquitetos, tecnólogos da construção civil) no 

quadro de servidores de carreira na Prefeitura, levando a verificar-se uma situação onde grande 

parte das edificações em Rondon do Pará não está regularizada perante o cadastro físico da 

Prefeitura ou mesmo averbada no Cartório de Registros Imobiliários competente. 

A aprovação do projeto de construção resume-se atualmente à solicitação formal de um 

alvará de construção, sem que seja necessário apresentar projeto de arquitetura ou engenharia. 

Apenas as obras que necessitam de licença ambiental são obrigadas a apresentar os projetos. O 

mesmo se pode dizer do habite-se, necessário à ocupação da obra com segurança, que não tem 

sido emitido pela Prefeitura por ausência de técnico responsável pela emissão do documento em 

seus quadros, levando o Cartório de Registros de Imóveis local a aceitar como documento válido 

para averbação de construção na matrícula do lote um laudo particular expedido por técnico 

habilitado em engenharia. 
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Foto 36. Rua sem calçamento e infraestrutura no 
Jaderlândia 

 
 

Foto 37. Calçadas intransitáveis em bairros 
pavimentados 

 

 
 

Foto 38. Rua com calçadas intransitáveis 

 

 

Legislação de inclusão social  

Faz-se necessário incorporar ao Plano Local de Habitação de Interesse Social, conforme os 

princípios e diretrizes orientadoras do Guia Nacional de Adesão ao Sistema e Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social, mecanismos de cotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas 

por mulheres, dentre o grupo identificado como o de menor renda, para atendimento nos 

programas habitacionais. Atualmente as demandas por atendimento emergencial em Rondon do 

Pará são analisadas individualmente e atendidas conforme disponibilidade. Os idosos, as 

populações indígenas e as pessoas portadoras de deficiência, possuem legislação federal 

específica quanto à inclusão social. Embora não exista legislação específica, a análise social 

referente à condição das mulheres, nas áreas de intervenção, parte de uma concepção mais 
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ampla de vulnerabilidade. Entende-se que mulheres que assumem sozinhas a responsabilidade 

doméstica (prover recursos, manutenção da casa e cuidado com os filhos) são vulneráveis. Sendo 

assim, nas ocasiões do cadastramento e assinatura de contratos deve ser priorizada a titularidade 

da mulher, entendendo que essa tende a concentrar a responsabilidade pela família em caso de 

separação do casal. De modo geral, o município obedece às regras estipuladas pelos programas 

federais existentes para selecionar famílias interessadas em habitação. 

 

Condicionantes institucionais e administrativos do setor 

habitacional  

A visão contemporânea das políticas habitacionais é que esta atividade deve estar ligada à 

própria Administração Direta, na tomada de medidas conjugadas com outras políticas públicas 

como a gestão ambiental, infraestrutura de mobilidade e saneamento. Outro fator de destaque 

tem relação com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, onde os recursos do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social devem ser aplicados de forma descentralizada aos 

Municípios e realizado a título de transferências voluntárias da União.  

O órgão atualmente responsável pela elaboração, gerenciamento e execução da política 

de habitação de interesse social em Rondon do Pará é a Secretaria Municipal de Promoção e 

Assistência Social, organismo da administração direta da Prefeitura. No entanto, tal atuação não 

está respaldada institucionalmente (não há instrumento legal formalizando esta atribuição), 

voltada para o desenvolvimento de cadastros socioeconômicos, que estão sob sua 

responsabilidade direta através do Departamento de Cadastros (os projetos físicos são elaborados 

pela Assessoria de Planejamento). 

A estrutura atual, mesmo claramente insuficiente, tem permitido a implementação de 

alguns programas voltados à população mais carente, em especial aos projetos do Minha Casa, 

Minha Vida, mas não permite ampliar os projetos, pois a assistente social responsável pelas ações 

atuais tem que dividir seu tempo com outras ações da Secretaria (vinculada aos CRAS, PAIF e 

outras atividades assistenciais) e também não há uma articulação direta com o setor de 

infraestrutura urbana, como o SAE ou a Secretaria de Transporte, Obras e Urbanismo.  

Outro aspecto importante das dificuldades de elaboração e implementação de políticas 

habitacionais refere-se à dificuldade em estruturar uma equipe técnica local, pois a Prefeitura não 

dispõe de servidores de carreira na área específica do ambiente construído (como arquitetos, 

engenheiros civis, tecnólogos da construção). Trata-se, portanto, de forte obstáculo ao 
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desenvolvimento da política habitacional local a ausência de quadros técnicos especializados e da 

institucionalização da política setorial. 

Para atender as exigências de integração ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS) e do Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social do Pará (SEHIS), o município 

inicialmente apenas aderiu ao SNHIS em 10 de abril de 2007. Posteriormente, em 2011, criou o 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (através da lei municipal nº 629, de 01 de 

março de 2011) e, em 2012, através do Decreto Municipal nº 141, instituiu o Conselho Gestor do 

Fundo e nomearam seus representantes, através do Decreto Municipal nº 142, que está em vigor 

até o momento. Foi o Conselho Gestor que levou à frente a elaboração do PLHIS simplificado, que 

está em processo de revisão. 

Portanto, a recente criação do Conselho do Fundo Municipal de Habitação, constituído 

por servidores da Prefeitura e representantes da sociedade civil, é um avanço na elaboração da 

política habitacional, mas isso ainda não se traduziu na inserção no orçamento municipal de 

recursos específicos para o Fundo, fundamental para a produção de novas moradias. 

Foram identificados como possíveis parceiros e atores da sociedade civil que podem 

participar da implantação da política municipal de habitação: a Associação dos Moradores do 

Bairro Novo Horizonte (ABANH) e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de 

Assentamento Unidos para Vender, as Organizações Não - Governamentais (ONGs) Ação e Defesa 

da Cidadania, Direitos Humanos e Difusos (ADECDHD), Organização Brasileira para Conservação 

da Amazônia (OBCA), Associação dos Restauradores do Rio Ararandeua Sofrido (ARARAS), os 

Sindicatos de Trabalhos Rurais de Rondon do Pará e dos Trabalhadores no Comércio de Rondon 

do Pará e Sudeste do Pará, a Associação Comercial e Industrial de Rondon do Pará, a Associação 

Agropecuária Rondonense e o Sindilojas – Sudeste do Pará. 
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Tabela 13. Organização e atores da política municipal de habitação 

Política Municipal de Habitação 

Coordenação Conselho do Fundo Municipal de Habitação 

Sistema de Informações Ausente 

Cadastro de Demanda Secretaria de Promoção e Assistência Social 

Cadastro de Beneficiários Secretaria de Promoção e Assistência Social 
Desenvolvimento Institucional Ausente 

Participação Popular Conselho do Fundo Municipal de Habitação 

Produção Habitacional 

Coordenação Gabinete da Prefeita 

Elaboração de projetos Assessoria Técnica 

Execução de obras  Assessoria Técnica 

Trabalho social Secretaria de Promoção e Assistência Social 

Assistência técnica Ausente 

Produção Social da moradia Ausente 

Urbanização de Assentamentos Precários 

Coordenação Ausente 

Elaboração de projetos Assessoria Técnica 

Execução de obras Assessoria Técnica 

Trabalho social Secretaria de Promoção e Assistência Social 

Assistência técnica Ausente 

Controle de ocupações Ausente 

Regularização Fundiária 

Coordenação Secretaria de Administração 
Execução Secretaria de Administração 

Política Urbana 

Coordenação 
Conselho Municipal Desenvolvimento 
Urbano e Sustentável 

Execução Ausente 

Fonte: Interação Urbana 
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8. Produção habitacional no município  

Construção imobiliária – setor privado  

Não existem dados disponíveis ou sistematizados sobre a produção imobiliária na cidade 

de Rondon do Pará, uma vez que a Prefeitura não tem uma estrutura de fiscalização de obras que 

permita obrigar a apresentação do devido projeto técnico para licenciamento. A exigência está 

sendo objeto de estudos pela Secretaria de Administração, visando exigir a aprovação dos 

projetos de construção.  

A única informação disponível é a quantidade de domicílios recenseados pelo IBGE em 

2010 e 2012, que mostram uma diferença para maior de 3.675 domicílios, ou seja, uma média de 

367 imóveis novos construídos por ano, na última década. 

Produção habitacional com participação direta da prefeitura 

O caráter da produção habitacional com participação direta da Prefeitura de Rondon do 

Pará quanto à tipologia apresenta basicamente dois tipos de produtos entregues: lotes (não 

urbanizados) e casas. A Prefeitura produziu nos últimos cinco anos 140 unidades habitacionais, o 

que corresponde a 0,40% do número total de moradias de Rondon do Pará. No campo, a atuação 

da FUNAI também foi escassa. O maior investimento em habitação foi de cessão de lotes (embora 

precariamente urbanizados) do bairro Novo Horizonte, com aproximadamente 3.300 lotes. O 

quadro a seguir traz a síntese da produção do Município nos últimos cinco anos por tipologia 

habitacional e os projetos em andamento. 
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Tabela 14. Produção realizada ou em desenvolvimento com participação da prefeitura de rondon do pará 
por tipologias habitacionais no período 2008-2013 

Localização e Ano 
Número de 
Unidades 

Fonte de Financiamento Observações 

Jaderlândia/2007 50 
Programa Promoradia da Caixa, 

FNHIS, contrato de repasse 

Como houve sobra de recursos, 
será possível ampliar um cômodo 

por unidade habitacional – já 
aprovado 

Jaderlândia e Recanto 
Azul/2009 

Novo Horizonte/2009 

30 
 

60 

Programa Minha Casa, Minha 
Vida I 

Dividido em dois blocos 

Jaderlândia, Recanto Azul 
e Novo Horizonte/2012 

50 
Programa Minha Casa, Minha 

Vida II 
Área das unidades de 46, 36m², 

obra com autorização para iniciar 

Pulverizados pela cidade 50 
Programa Minha Casa, Minha 

Vida III 

As unidades serão pulverizadas 
em vários locais – carta consulta 

em andamento 

Pulverizados pela 
cidade/2008 

165 FUNASA 
Módulos sanitários domésticos- 

PAC 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondon do Pará 
(obs.: Nos projetos do MCMV I e II as obras foram executadas pelo banco Família Paulista, a Prefeitura fez a seleção 
dos beneficiários e acompanhou as obras) 
 
 
 
 

 
 

Foto 39. Casa do MCMV desocupada 

 
 

Foto 40. Conjunto Habitacional do MCMV 
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Quanto à regularização fundiária, os dados disponíveis são insuficientes para quantificar o 

volume de imóveis em situação irregular, pela inexistência de informações precisas no 

Departamento de Terras Patrimoniais da Prefeitura e no Cartório de Registro de Imóveis. 

Déficit habitacional em Rondon do Pará  

Segundo os estudos do EIA-RIMA da Alumina – Votorantim Metais, “baseando-se na 

literatura disponível e em experiências regionais, dois cenários de projeção de população podem 

ser desenhados: para o primeiro é considerada a dinâmica de crescimento da população das três 

últimas décadas; no segundo cenário a projeção é calculada considerando a estimativa de 

crescimento populacional baseada na dinâmica dos períodos anteriores mais o volume de 

emprego, direto e indireto, gerado pelo empreendimento mineiro. Para os cálculos do PLHIS, 

foram utilizados os elementos fornecidos pelo Cenário 2: 

“Crescimento Populacional com o Empreendimento: Aqui, admite-se como verdadeira a 

hipótese de que a dinâmica de crescimento da população de Rondon do Pará, em médio e longo 

prazos, será condicionada, direta e exclusivamente, pelo número de empregos, diretos e 

indiretos, gerados pelo projeto de mineração a ser instalado no município. Para isso, levaram-se 

em conta algumas hipóteses, conforme descrição a seguir: 

 O número de empregos diretos e indiretos gerados pelo empreendimento, de 

acordo com a fase: implantação e operação; 

 O maior número de empregos, diretos e indiretos, será gerado na fase de 

implantação. No pico da obra, serão aproximadamente 7.293 empregos diretos e 

1.584 indiretos, totalizando 8.877 postos de trabalho (a ser arredondado a partir de 

agora para 8.800); 

 Preferencialmente, serão contratados trabalhadores locais. Assim pode-se inferir 

que 15% dos operários qualificados e semi-qualificados e 85% dos não qualificados 

possam ser contratados no próprio município; 

 Supondo-se que 70% são formados por trabalhadores qualificados e 

semiqualificados, 30% por não qualificados, verifica-se o seguinte cenário: haveria 

por volta de 5.632 trabalhadores de fora do município (8.800 – 3.168). Desses, 50% 

deverão vir sem família e, portanto, ficarão em alojamentos. Com isso, 2.816 viriam 

com familiares, o que incrementaria a população local em quase 10.000 moradores 

caso haja uma média de pouco mais de 3,5 membros por família. 

 

Considerando o impacto do empreendimento mineiro na dinâmica da população local, 

tem-se um crescimento da população entre 2010 e 2016 a uma taxa média anual de 5,48%, 
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período que corresponde à fase da instalação do empreendimento e, por conseguinte, é a fase 

em que haverá maior absorção de mão-de obra, direta e indireta, pelas atividades do 

empreendimento” (VOTORANTIM METAIS, v.IV, 2012:260). 

O Censo do IBGE (2010) apresentou algumas mudanças significativas na inadequação 

habitacional: houve redução de domicílios sem banheiros, mas também mais que duplicou o 

número de moradias com adensamento excessivo. A carência de infraestrutura, como a ausência 

de rede de esgotamento sanitário, embora o indicador não esteja disponível, não se modificou, 

pois toda a cidade permanece sem atendimento deste serviço. Registre-se também que menos de 

5% das habitações da cidade estão vazias, segundo o censo do IBGE de 2010. 

 

Tabela 15. Nº de domicílios por inadequação em Rondon do Pará – 2000, 2010 e 2013 

Componentes/ Ano 2000 
% em relação a 

2000 
2010 

% em relação a 
2010 

2013 
% em 

relação a 
2013 

Total de Domicílios 8.890 ¹ 100% 12.565 ¹ 100% 13.271 ² 100% 

Domicílios sem 
Banheiros 

3.351 ¹ 37,69% 1.154 ¹ 9,18% 1.218 ² 9,18% 

Adensamento 
excessivo 

468 ¹ 5,26% 1.080 ¹ 8,59% 1.139 ²  8,59% 

Carência de 
infraestrutura 

6.320 ¹ 71,09% 8.932 ² 71,09% 9.434 ² 71,09% 

Inadequação 
fundiária 

127 ¹ 1,43% 180 ² 1,43% 190 ² 1,43% 

¹Fonte: IBGE  
²:Cálculo por Estimativa 

 

Tabela 16. Percentual de moradias com acesso aos serviços públicos de infraestrutura básica. 

Percentuais 1991 2000 2010 

Percentual da população que vive em domicílios com água encanada 32,39 35,95 84,44 

Percentual da população que vive em domicílios com banheiro e água 
encanada 

31,03 30,89 65,52 

Percentual da população que vive em domicílios com densidade 
superior a 2 pessoas por dormitório 

60,27 45,12 39,79 

Percentual da população que vive em domicílios urbanos com serviço 
de coleta de lixo 

48,34 82,21 93,72 

Percentual da população que vive em domicílios com energia elétrica 61,79 83,12 93,98 
Fonte: PNUD, 2013 
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O déficit habitacional pode ser dimensionado tanto em termos quantitativos (domicílios 

que demandam incremento e reposição de estoques de moradia) como qualitativos (domicílios 

em situação inadequada de moradia do ponto de vista urbanístico como falta de infraestrutura, 

serviços públicos e/ou irregularidade fundiária). 

De acordo com o Ministério das Cidades, a mensuração das necessidades habitacionais 

enfrenta uma série de limitações em relação aos dados disponíveis, recomendando que para o 

cálculo das necessidades habitacionais busque-se alternativas para aproximação da realidade tais 

como publicações e pesquisas oficiais existentes no município. Em face disso, optou-se por utilizar 

os dados disponíveis do EIA-RIMA da Alumina Votorantim. 

 

Cálculo do déficit habitacional de Rondon do Pará 

A partir da identificação e análise comparativa de  informações mais atualizadas que a 

base de dados do IBGE (2010)  para o município de Rondon do Pará, foi possível  estimar o déficit 

habitacional do município  para cada componente que estrutura a  sua definição  -  déficit atual 

(déficit  por  reposição  de  estoque  e  déficit  por  incremento  de  estoque)  e  demanda  futura 

(demanda demográfica).  

 

Déficit por reposição de estoque 

O déficit por  reposição  de  estoque  compreende  domicílios  rústicos,  ou  seja,  aqueles 

cuja construção é feita por material improvisado como madeira aproveitada, vasilhames,  entre 

outros, e correspondem a domicílios que necessitam ser restaurados, substituídos ou repostos.  

O CADÚNICO da Assistência Social possuía em maio de 2013, 7.182 famílias cadastradas 

em todo Município, compatível com a situação apresentada pelo IBGE. Assim, o déficit por 

reposição de estoque foi obtido a partir da projeção para 2013 do número de domicílios rústicos 

disponibilizados pelo IBGE em 2010, utilizando-se o seguinte critério: dividindo-se a população 

total (2010) pelo total de domicílios (2010), foi estabelecido o índice médio de pessoas por 

domicílio; tomando como base a projeção da população para Rondon do Pará em 2013 pelo IBGE 

e dividindo esta pelo índice médio de pessoas por domicílio, chegou-se à projeção de domicílios 

existentes em 2013; aplicando-se o mesmo percentual de domicílios rústicos de 2010 – 13,32% do  

total  de  domicílios  de  Rondon do Pará,  estimou-se  que,  para  Rondon do Pará,  o déficit por 

reposição de estoque, em 2013, é de 1767 habitações. 
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Tabela 17. Domicílios rústicos em Rondon do Pará 2010 e estimativa projetada 2013 

Domicílios Rústicos 

Descrição 
2000 Estimativa 2013 

Total % Total % 

Total de domicílios 8890 100 13.271 100 

Total de domicílios rústicos 1184 13,32 1767 13,32 

População total 39.870 - 49.688 - 

Fonte: IBGE e Interação Urbana 

 

 

Déficit por incremento de estoque 

O déficit por incremento de estoque é composto pelos domicílios improvisados, 

coabitação familiar (famílias morando com outras famílias – conviventes, ou morando em 

cômodos),  além  daquelas  com  ônus excessivo com  aluguel. 

 

 Domicílios improvisados 

Domicílios improvisados são aqueles construídos para fins não residenciais, mas que 

estavam servindo de moradia na ocasião do Censo.  Para o cálculo deste item adotou-se os dados 

fornecidos pelo IBGE, devido à indisponibilidade de informações de outras fontes. Dessa forma, a 

Tabela abaixo apresenta o número de habitações que se enquadram nesses critérios, ou seja, 346 

domicílios. 

 

Tabela 18. Domicílios improvisados e estimativa 2013 

Domicílios improvisados 

Descrição 
2000 Estimativa 2013 

Total % Total % 

Total de domicílios 8890 100 13.271 100 

Total de domicílios improvisados 232 2,61 346 2,61 

População total 39.870 - 49.688 - 

Fonte: IBGE e Interação Urbana 
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 Coabitação familiar  

A coabitação familiar pode ser compreendida como sendo a convivência de mais de uma 

família no mesmo domicílio. A coabitação familiar representa um componente de difícil 

equacionamento no cálculo do déficit habitacional, devido às limitações  dos  dados  primários  

utilizados,  que  podem  contribuir  para que  estes  se  tornem  superestimados.  A incorporação 

do total de famílias conviventes num mesmo domicílio como demandas automáticas por novas 

moradias é questionável, pois parte  dessas  famílias  pode  ser  levada  à  coabitação  por  razões  

diversas daquelas relacionadas com a impossibilidade de acesso à habitação, inclusive por conta 

do aumento da expectativa de vida, onde famílias de pais e filhos podem decidir viver no mesmo 

domicílio. Entretanto, não se pode deixar de incluir essas famílias no cálculo das estimativas do 

déficit, tendo-se por expectativa que a maior parcela desse componente se constitua em 

demandas por novas construções. Neste sentido, optamos como critério para efetuar o cálculo 

apenas 50% do total de famílias que vivem em coabitação como a necessidade de construção de 

novas unidades. 

 

Tabela 19. Coabitação 

Domicílios por Coabitação 

Descrição 
2000 Estimativa 2013 

Total % Total % 

Total de domicílios 8890 100 13.271 100 

Total por Coabitação 1.007 11,33 1.504 11,33 

População total 39.870 - 49.688 - 
Fonte: IBGE e Interação Urbana 

 

 

 Síntese do déficit habitacional por incremento de estoque 

A partir dos elementos anteriores, estima-se que o déficit habitacional por incremento de 

estoque no ano de 2013 é de 1.850 domicílios, como mostra a Tabela abaixo. 

 
Tabela 20. Composição e estimativa do déficit habitacional por incremento de 

estoque - 2013 

Descrição Quantidade estimada - 2013 

Domicílios por Coabitação 1.504 

Domicílios improvisados 346 

Déficit habitacional por incremento de estoque 1.850 

 Fonte: IBGE e Interação Urbana 
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Demanda demográfica  

A demanda demográfica tem como objetivo dimensionar as moradias a serem 

acrescentadas  ao  estoque habitacional  para  acomodar o  crescimento populacional  projetado 

em um período de 10 anos.  Essa estimativa das necessidades de incremento do estoque de 

moradias não leva em conta o déficit habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do 

estoque existente.  

Tabela 21. Projeção da evolução da população residente no 

município de Rondon do Pará, no período de 1991 – 2025. 

Ano Município de Rondon do Pará 

1991 40.879 

2000 39.870 

2010 46.974 

2011 47.749 

2012 48.537 

2013 49.688 

2014 57.955 

2015 63.651 

2016 64.701 

2017 70.569 

2018 71.733 

2019 72.917 

2020 74.120 

2021 75.343 

2022 76.586 

2023 77.849 

Taxas de Crescimento Médio Anual 
Geométrico 

2010 / 2016 5,48 

2016 / 2023 2,45 

Fonte: VOTORANTIM METAIS et allii, 2012 
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Considerando o índice de habitantes por domicílio indicado pelo IBGE (3,7), bem como a 

população estimada pelo EIA-RIMA, foi estabelecido o número de habitações necessárias até 

2023, como mostra a Tabela 22. Por se tratar de um PLHIS, cujo foco prioritário no caso de 

Rondon do Pará é atender a demanda de habitação na faixa de renda compreendida  entre  0  a  3  

salários  mínimos,  estimou-se  o  percentual  do  incremento habitacional,  com  base  no  dado  

do  IBGE  em  relação  à  quantidade  de  famílias  por  faixa  de renda. Desta forma, estima-se uma 

demanda habitacional até 2023 considerando esta faixa de renda, de 8.229 habitações. 

 
 

Tabela 22. Estimativa da demanda demográfica por novas  moradias em  Rondon do Pará 2010-2023 

Fonte: IBGE ¹ e Interação Urbana² 

 
 
 

 Síntese da demanda habitacional quantitativa 

A demanda habitacional quantitativa apresenta a necessidade de novas moradias, sendo 

esta expressa por: reposição de estoque, incremento de estoque e demanda demográfica, 

conforme conceitos e cálculos apresentados nos itens anteriores. A Tabela 23 apresenta a síntese 

desta demanda no município de Rondon do Pará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renda 
Familiar 

% 
Famílias 

Habitações 
em 2010 

Habitações 

estimativa 

2013 

Demanda por 
novas 

habitações 
2013 

Habitações 
estimativa 

2023 

Demanda 
por novas 
habitações 

2023 

0 a 3 s.m. 93,74% 11.778 12.440 662 19.492 7.715 

3 a 5 s.m. 3,39% 426 450 24 705 279 

5 a 10 s.m. 2,19% 276 291 15 455 179 

mais de 10 
s.m. 

0,68% 85 90 5 141 56 

Total 100% 12.565 ¹ 13.271 ² 706 20.794 ² 8.229 
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Tabela 23. Demanda habitacional quantitativa e demanda demográfica em Rondon do Pará em 2013 

Fonte: IBGE e Interação Urbana 

 
 
 
 

Inadequação habitacional 

Entendem-se como inadequados os domicílios que apresentam pelo menos uma das 

seguintes condições:  

 Carência de infraestrutura por falta de pelo menos um dos seguintes serviços 

básicos: energia elétrica; rede geral de abastecimento de água com canalização 

interna; rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica; e coleta de lixo; 

 Ausência de instalações sanitárias internamente ao domicílio;  

 Domicílios com adensamento excessivo, ou seja, aqueles que apresentam o número 

médio de ocupantes por dormitório superior a 03 (três); 

 Inadequação fundiária urbana, ou seja, famílias que possuem moradias próprias em 

terrenos que não lhes pertencem. 

 
 

Inadequação por carência de infraestrutura e ausência de sanitários internos 

Embora os números do IBGE apontem carência de infraestrutura apenas em parte da zona 

urbana, a carência de infraestrutura, como inadequação habitacional, deve ser composta de todos 

Déficit Descrição 
Quantidade estimada - 

2013 

Por reposição de 
estoque 

Domicílios rústicos 1767 

Total 1767 

Por incremento de 

estoque 

Domicílios improvisados 346 

Coabitação 1.504 

Total 1.850 

Demanda 
Demográfica 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 

renda entre 0 a 3 s.m. 
662 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 

renda entre 3 a 5 s.m. 
24 

Demanda por novas 
moradias na faixa de 

renda entre 5 a 10 s.m. 
15 

Total 701 
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os domicílios urbanos e rurais, uma vez que não existe rede geral de esgotamento sanitário nem 

na cidade nem no campo, atingindo a totalidade dos 12.565 domicílios existentes. 

 Tabela 24. Carência de infraestrutura 

e ausência de sanitários internos 

Condição 2010 

Carência de infraestrutura 8.932¹ 

Ausência de sanitários 1.154² 

Fonte: (Estimativa) Interação Urbana¹ e 

IBGE²  

 

Inadequação por adensamento excessivo 

O adensamento excessivo consiste no domicílio que apresenta número médio de 

moradores superior a três por dormitório. Para este cálculo foi utilizado como fonte o IBGE devido 

à disponibilidade de informações e o universo refletido pela mesma.  Os dados disponíveis 

indicam que, na faixa de renda entre 0 a 3  salários  mínimos,  9,17%  dos  domicílios apresentam  

adensamento  excessivo.  Considerando este mesmo percentual em relação aos domicílios em  

2013,  estima-se  que  1.141  famílias  em  Rondon do Pará  possuem  este  tipo  de inadequação. 

 

Inadequação fundiária 

A inadequação fundiária refere-se aos casos em que pelo menos um dos moradores do 

domicílio tem a propriedade da moradia, mas não possui, total ou parcialmente, o terreno, ou a 

fração ideal de terreno (no caso de apartamento) em que aquela se localiza. De acordo com  o 

IBGE em 2000,  a  inadequação  fundiária  dos  domicílios  em Rondon do Pará  atingia 127 

imóveis, representando 1,43% do total. Considerando a estimativa populacional para o ano de 

2013, Rondon do Pará possui aproximadamente 190 famílias com problemas fundiários, embora 

grande parte dos lotes distribuídos pela prefeitura no bairro Novo Horizonte ainda não estejam 

regularizados, mas o Departamento de Terras não possui cadastro atualizado das regularizações 

efetuadas e faltantes. 
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Síntese da demanda habitacional qualitativa 

A demanda habitacional qualitativa apresenta a realidade de famílias que já possuem sua 

própria moradia, mas cuja qualidade de habitação não atende a parâmetros mínimos quer pela 

carência por infraestrutura ou pelo adensamento excessivo ou pela inadequação fundiária.   

 

Tabela 25. Demanda habitacional qualitativa em Rondon do Pará 

Tipo de 
inadequação 

Tipo de 
inadequação 

Quantidade 2010 

Inadequação por 
carência de 

infraestrutura 

Carência de água 1.955 

Carência esgoto sanitário 12.565 

Carência energia elétrica 756 

Carência coleta de lixo 789 

Sem sanitários internos 1.154 

Inadequação por 
adensamento 

excessivo 
Adensamento excessivo 1.080 

Inadequação 
fundiária 

Inadequação fundiária 180 ¹ 

¹:Estimativa Interação Urbana 

 
 
 

Necessidades habitacionais para atendimento das demandas 
detectadas  

Demanda por terra para regularização fundiária – reassentamento  

Para a quantificação da demanda de terra por reassentamento nas ocupações irregulares, 

utilizou-se a metodologia que consta do Anexo 4. Foram consideradas as realocações necessárias 

em função da localização em áreas de risco, áreas de preservação permanente, fundos de vale, 

talvegues e áreas necessárias para abertura de ruas. Com a metodologia adotada chegou-se a um 

universo estimado de 100 domicílios a serem reassentados. Tomando-se por base esse número de 

domicílios, pode-se chegar à demanda por área de terreno, de acordo com o padrão de ocupação 

proposto. Esse cálculo considera as áreas necessárias para o lote, sistema viário, equipamento 

comunitário, recreação e preservação ambiental, de acordo com as diretrizes fornecidas por 

Moretti (1997). Considerando como desejável, habitações com pelo menos dois dormitórios e 

60m2 de área construída no mínimo, para ocupação horizontal com casas térreas, há necessidade 

de 19.375 m² (1,94 ha) de área bruta de terreno. 
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Demanda por terra para atendimento à demanda demográfica  

No cálculo da demanda por moradia advinda do crescimento demográfico até o ano de 

2023, considerou-se a projeção de população realizada pelo IBGE, acrescida da demanda 

projetada pela Alumina Votorantim.  

Segundo esta projeção para o ano de 2023 em relação a 2013 tem-se um acréscimo de 

população da ordem de 28.163 habitantes. Para Rondon do Pará a taxa de moradores por 

domicílio utilizada é de 3,7, o que corresponderá a um acréscimo de 8.229 domicílios no período 

de 10 anos. Considerando que seja mantida a distribuição de renda levantada em 2010 pelo IBGE, 

7.713 unidades (93,73% do total) corresponderão à faixa entre 0 a 3 s.m. e 279 unidades (3,39% 

do total) à faixa de 3 a 5 s.m. Desta forma necessitarão de atendimento prioritário na provisão de 

novas unidades habitacionais, nos próximos 10 anos, um total de 8.229 domicílios.  

 

Demanda por terra total  

Para a resolução dos passivos habitacionais referentes ao déficit habitacional, aí incluído 

os reassentamentos das áreas de ocupação irregular e metade do déficit por coabitação, 

considerando-se que 5% das habitações poderão ser verticalizadas, 65% térreas e o restante em 

lotes urbanizados, serão necessários, para o padrão horizontal de ocupação 224.833 m² de área 

bruta de terreno e para o padrão vertical 2.580 m². Se for adicionada a este montante a área 

necessária para atendimento à demanda demográfica, sem a subtração dos lotes vagos existentes 

nos bairros Reserva do Bosque e Novo Horizonte, para os próximos 10 anos tem-se a necessidade 

de 2.389.665 m² de área de terreno para o padrão horizontal e lote urbanizado e 27.240 m² para 

o padrão vertical. Se for possível ocupar os lotes vagos do Novo Horizonte e do Reserva do 

Bosque, estas áreas totais são reduzidas para 1.334.444 m². 
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Tabela 26. Demanda por terra total 

Plano de Habitação 

 
Incremento 

Demográfico 
Áreas de Risco e APP 

Domicílios por Coabitação                        
(50% Do Total) 

Produção de unidades 
novas 

8.229 100 752 

Total 9.081 

Lotes vagos (Novo 
Horizonte e Reserva do 

Bosque) 
4.081 

Lotes Necessários 5.000 

Cálculo de Áreas e Tipos de habitação 

Tipos VERTICAL (5%) LOTE (30%) CASAS (65%) 

Número de domicílios 250 1.500 3.250 

Área utilizada (m²) 15.000 416.667 902.777 

Área Total Utilizada (m²) 1.334.444 

Área Total Utilizada (ha) 133 

Fonte: Interação Urbana 

 
Com a integração dos diversos planos setoriais ao Plano Diretor, foi possível realizar um 

mapeamento dos Vazios Urbanos do Município, que podem ser utilizados no enfrentamento da 

questão habitacional local. Estudo inicial do PD apontou 382 ha identificados inicialmente como 

áreas livres na zona urbana do município, todas com mais de 3.000 m², que podem ser parceladas 

ou urbanizadas para uso habitacional, volume de área bastante superior ao necessário para 

atender à demanda até 2023. Deve-se lembrar de que os assentamentos urbanos distantes da 

sede também devem receber moradias novas, especialmente a Vila Santa Lúcia, localizada entre a 

sede e a Alumina Votorantim, que será fortemente impactada pela implantação do 

empreendimento.  

Os estudos também registraram valores de mercado para os diversos setores da zona 

urbana, o que possibilitará verificar custos para aquisição de terras pela Prefeitura ou iniciativa 

privada na produção de empreendimentos habitacionais. 
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Fontes de recursos disponíveis 

A solução para os problemas da habitação de interesse social no município passa pela 

articulação entre os três níveis de governo e da participação da sociedade e de empreendedores 

do setor privado. A criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social pela lei nº 

629/2011, de 01 de março de 2011 e do Conselho Gestor do Fundo ainda não foi suficiente para 

ampliar os recursos próprios orçamentários do município em novos projetos. Essa ampliação 

passa pela articulação com os governos federal e estadual, através da elaboração de projetos que 

acessem os recursos disponíveis nos programas elencados abaixo e que possam ser 

impulsionados com recursos próprios advindos do aumento de receita proveniente da 

implantação da Alumina Votorantim. No entanto, para elaborar os projetos, é necessário que o 

Município disponha de uma equipe com capacidade técnica e operacional para enfrentar 

adequadamente os desafios colocados pela questão habitacional. 

 

Principais fontes de financiamento da união à implementação do PLHIS 

 Fundos FAR e FDS- Linha programática para produção e aquisição da habitação 
 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR 

Este Programa, financiado com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), 

tem por objetivo a oferta de unidades habitacionais para a população de baixa renda por meio de 

arrendamento com opção de compra.  

Programa Crédito Solidário 

Este programa, financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), volta-se para o 

atendimento da população de baixa renda, com renda de até 3 SM, residente em áreas urbanas 

ou rurais, que esteja organizada por cooperativas, associações e entidades da sociedade civil.  
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 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - Linha programática para produção e 

aquisição da habitação, melhoria habitacional e integração urbana de assentamentos 

precários e informais. 

 

Carta de Crédito individual 

Neste Programa são utilizados recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) para: aquisição de unidade habitacional nova, construção de unidade habitacional, 

aquisição de unidade habitacional usada, conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade 

habitacional, aquisição de material de construção, ou ainda, aquisição de lote urbanizado. 

Carta de Crédito Associativo 

Este Programa tem por objetivo conceder financiamentos a pessoas físicas, organizadas 

sob a forma de grupos associativos (condomínios, sindicatos, cooperativas, associações, pessoas 

jurídicas voltadas à produção habitacional e Companhias de Habitação – COHAB, ou órgãos 

assemelhados). 

Com a utilização de recursos do FGTS, ele permite a produção de lote urbanizado, a 

construção de unidade habitacional ou a aquisição de unidade nova produzida no âmbito do 

próprio programa. 

Programa de Apoio à Produção de Habitações - Pró-Moradia 

Este Programa financia, com recursos do FGTS, empreendimentos de produção 

habitacional ou reabilitação urbana, voltados à população-alvo do FGTS, por intermédio de 

financiamentos a pessoas jurídicas do ramo da construção civil. Os empreendimentos de 

reabilitação urbana objetivam a aquisição de imóveis, conjugada com a execução de obras e 

serviços voltados à recuperação e ocupação para fins habitacionais, admitidas ainda obras e 

serviços necessários à modificação de uso. Os projetos deverão estar comprovadamente inseridos 

em planos municipais de reabilitação de áreas urbanas dotadas de infraestrutura, equipamentos e 

serviços públicos. 
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 Orçamento Geral da União (OGU) - Linha programática para produção e aquisição da 

habitação e integração urbana de assentamentos precários e informais 

 

Programa Intervenções em Favelas 

Este Programa tem como objetivo implantar ações integradas de habitação, saneamento 

e inclusão social, necessárias à regularização fundiária, segurança, salubridade e habitabilidade da 

população que habita áreas inadequadas à moradia. Além dos recursos provenientes do 

Orçamento Geral da União (OGU), este Programa também conta com recursos dos Agentes 

Executores (contrapartida) e de outras fontes que vierem a ser definidas. 

Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social (PSH) 

Este Programa do governo federal, que utiliza recursos do Orçamento Geral da União 

(OGU), concede subsídios à população de baixa renda – pessoas físicas com rendimento mensal 

familiar bruto não superior a R$ 1.140,00 -, visando facilitar seu acesso à moradia adequada. 

 

 FNHIS (OGU + FAS) - Linha programática para produção e aquisição da habitação, 

melhoria habitacional e integração urbana de assentamentos precários e informais 

 

Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade em Assentamentos Precários 

Utilizando recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), este 

programa apoia os estados, municípios e o Distrito Federal nas ações destinadas a melhorar as 

condições de habitabilidade dos assentamentos humanos precários e na execução de 

intervenções necessárias à segurança, salubridade e habitabilidade de população localizada em 

área inadequada à moradia, visando a sua permanência ou realocação. 

Ação Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social 

Esta Ação tem por objetivo apoiar os estados, Distrito Federal, municípios e entidades 

privadas sem fins lucrativos na viabilização do acesso à habitação digna, regular e dotada de 

serviços públicos, em localidades urbanas ou rurais, mitigando as desigualdades sociais e 

contribuindo para a ocupação urbana planejada. Utiliza recursos do FNHIS para a: construção ou 

aquisição de unidades habitacionais; produção ou aquisição de lotes urbanizados; e requalificação 

de imóveis existentes para fins habitacionais.  
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 FNHIS (OGU + FAS) - Linha programática para assistência técnica em arquitetura, 

engenharia, direito, serviço social e contabilidade 

 

Apoio à Prestação de Serviços de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social 

Este Programa, que utiliza recursos do FNHIS, objetiva melhorar o padrão mínimo de 

salubridade, segurança e habitabilidade das edificações produzidas no âmbito do processo de 

autogestão habitacional, por intermédio de apoio à prestação de serviços de assistência técnica. 

Contempla: Assistência técnica individual para o desenvolvimento de projeto técnico e o 

acompanhamento da execução das obras e serviços; Assistência técnica coletiva para o 

desenvolvimento de projetos técnico e jurídico e de trabalho social; assistência técnica para 

mobilização e organização comunitária ou projetos e ações de regularização fundiária. 

 

 Minha Casa, Minha Vida – PMCMV 

A Lei Federal nº 11.977, de 7 de Julho de 2009, dispôs sobre o Programa Minha Casa, 

Minha Vida – PMCMV e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, 

que tem como finalidade criar mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas 

unidades habitacionais pelas famílias com renda mensal de até dez salários mínimos, que residam 

em qualquer dos municípios brasileiros. 

O PMCMV é estruturado basicamente por dois programas: Programa Nacional de 

Habitação Urbana – PNHU: que tem como objetivo subsidiar a produção e a aquisição de imóvel 

para os segmentos populacionais com renda familiar mensal de até 6 (seis) salários mínimos; 

Programa Nacional de Habitação Rural –PNHR, que tem como finalidade subsidiar a produção de 

moradia aos agricultores familiares. 

 
Principais Fontes de Financiamento do Governo do Estado do Pará à Implementação do 
PLHIS (através da Companhia de Habitação do Estado do Pará) 
 
 Cheque Moradia 

É um programa de crédito sem devolução (programa de transferência de renda), 

desenvolvido pela COHAB-PA visando exclusivamente à aquisição de materiais de construção para 

construir, ampliar ou melhorar as moradias de servidores públicos e famílias em situação de risco 

e vulnerabilidade social, com renda até 3 salários-mínimos. Na Conferência da Cidade de Rondon 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.977-2009?OpenDocument
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do Pará em 2013 foi aprovada proposta para pleitear que o Estado amplie a abrangência do 

programa para o interior do estado. 

 

 Minha Casa, Minha Vida – PMCMV 

A COHAB-PA elabora projetos para obter recursos do programa federal mediante 

convênio de cooperação com o Município desde que atendam os objetivos do PEHIS. 

 

 
 Articulação com o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado do Pará 

Embora o PEHIS esteja em processo de revisão, um dos pontos importantes previstos no 

projeto é a articulação por regiões de integração (Rondon do Pará pertence à região do Rio 

Capim), o que poderá aumentar o cacife político do município para reivindicar mais recursos para 

a habitação social, utilizando a decisão recente do governo federal que flexibilizou acesso dos 

municípios com menos de 50 mil habitantes aos recursos do MCMV. 
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9. Equipe técnica interação urbana 

 
 
Coordenador geral  
Marco Aurélio de Lima e Myrrha 
 
Coordenador Políticas Públicas 
Mauro Lúcio da Cunha Zanin 
 
Coordenador Planejamento Físico e 
Territorial  
Mauro Ferreira  
Isaías Inácio Souza Lemos, estagiário em 
engenharia civil. 
 
Coordenador Plano Diretor 
Normando Machado de Morais Neto  
 
Coordenador Saneamento Básico 
Wilson Luis Italiano 
 
Coordenadora Mobilidade 
Walquíria Caetano de Pádua  
 
Coordenadora Educação Pública 
Ana Elisabete de Carvalho Pádua 
 
Coordenador Saúde Pública 
Marcos Rogério de Paula Oliveira  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Coordenador Gestão Tributária 
José Donizete Osmar Novaes  
 
Planejamento Urbano 
Tatiana Borim De Simone 
 
Apoio PMAT  
Luiz Fernando de Souza  
 
Comunicação 
Eliana Taniguti 
  
Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 
Cartografia 

 Marcelo A. da Costa, comunicólogo e 

especialista em tecnologias 

ambientais 

 Rogério Peter de Camargo, geógrafo 

e especialista em estudos do meio 

físico e geoprocessamento aplicado. 

 Alexandre Degan, geógrafo, 

especialista em geoprocessamento e 

cartografia 

 Pablo Alegria Rodriguez, técnico em 

meio ambiente; 

 Rafael Gregorini, gestor ambiental 

 Luana Barros, bióloga 

 Magno Castro, estagiário em 

geoprocessamento e cartografia 
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Anexo 1. Roteiro de atividades para leitura técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  
ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA LEITURA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES PARA LEITURA TÉCNICA DO PLANO LOCAL DE 
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE RONDON DO PARÁ 

 
 

1. Reunião com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Sustentável – NG 
(para definir atividades e calendário) 

2. Reunião com responsável pelo PLHIS ou Conselho do Fundo de Habitação e pelo 
setor de habitação na prefeitura 

3. Reunião com responsável pelo PlanDir atual na Prefeitura 
4. Visita ao Cadastro Físico da Prefeitura 
5. Visita ao Cartório de Registro de Imóveis local 
6. Visita a duas empresas imobiliárias (compra e venda de imóveis) 
7. Visita a engenheiro e/ou arquiteto que atua na cidade 
8. Reconhecimento da cidade – visita a centro e bairros (inclusive afastados da cidade) e 

identificação dos problemas apontados pelo Plano Diretor anterior e situação atual 
9. Verificação de possibilidades de intervenção 

 
 

01. Cadastro Físico da Prefeitura 
 
Número de imóveis cadastrados 
Número de imóveis vagos 
Área construída total 
Número e Área total de praças da Prefeitura 
Outros imóveis da Prefeitura 
Época de cadastramento de loteamentos (ano e divisão física, onde é) 
Verificar se existem, quais são e local, de loteamentos irregulares 
 
Localizar no mapa: 
Praças existentes (implantadas) e áreas previstas e não implantadas 
Imóveis da Prefeitura (escolas, creche, saúde, ginásios esportivos, etc.) 
Indicar, por década, a implantação dos loteamentos, a partir de 1970.  
Separar os loteamentos irregulares, com outra mancha colorida 
Locais onde há maior número de lotes vagos – mapear  
 

02. Cartório de Registro de Imóveis 
 
Época de cadastramento de loteamentos  
Valor de escrituras que são registradas  
Verificar quais são os principais problemas enfrentados no cartório: locais onde não está 
regularizado o loteamento, se existem terras sem titulação, ocupações, etc. (inclusive na zona 
rural). 
 

03. Corretor Imobiliário 
 
Coletar informações sobre a dinâmica imobiliária: quais são os locais onde há maior procura 
de terrenos vagos para construir, de prédios prontos e os valores, em R$ por m2, no centro e 
os principais bairros. 



Quais os principais problemas que ele acha que existe no setor? Há falta de lotes, ou de casas 
prontas, etc. 
 
 

04. Habitação, Uso e Ocupação do Solo 
 
Verificar os locais onde se concentra o comércio, no centro e vias principais; localizar 
empresas maiores e pontos de atração, como indústrias, depósitos, armazéns, escolas, 
hospitais, etc. Anotar contornos de conjuntos habitacionais; Indicar localização no mapa. 
Verificar junto ao setor de habitação da Prefeitura os projetos implantados e em andamento, e 
visitar os empreendimentos já realizados. 
 

05. Sistema Viário 
 
Verificar as vias principais (classificação funcional) e se há pontos críticos não detectados 
ainda; localizar no mapa estas vias e situação do pavimento; tirar fotos de locais onde haverá 
abertura de novas vias; 
Verificar se há serviço de moto-táxi; 
Como as pessoas se locomovem dentro da cidade, se não há transporte coletivo?  Bicicleta, a 
pé, carona? Fotografar calçadas do centro e da periferia;  
Verificar se há algum trabalho de acessibilidade a pessoas portadoras de deficiência. 
Fotografar existência ou inexistência de rebaixos de guia, rampas, etc. 
 

06. Expansão Urbana 
 
Visitar os locais apontados nas conversas com equipe local como possíveis de expansão, para 
verificar viabilidade técnica e possíveis entraves, tais como travessias de cursos d’água, 
avenidas, esgotamento sanitário, abastecimento de água, etc. 
 

07. Saneamento Básico 
 
Visitar o aterro sanitário, captação de água, lançamento de esgotos, galerias pluviais, córregos 
canalizados (fundos de vale), coleta de lixo, reciclagem. 
Anotar em mapa as localizações respectivas e obter as informações quantitativas de cada área 
(número de ligações, toneladas coletadas, etc) 
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Anexo 2. Edital de convocação para audiência pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Aurelio
Oval

Marco Aurelio
Oval

Marco Aurelio
Oval
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Anexo 3. Audiência Pública  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 



 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Evento: Audiência Pública do Plano Local de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará/PA 
Data: 13 de agosto de 2013, 19h 
Local: Ginásio Polivalente – Centro – Rondon do Pará 

Problemas Propostas 

1 - Subsidiar materiais de construção  

2 - Contratação de profissionais de engenharia e arquitetura Sistema de atendimento público gratuito 

3 - Construção de novas habitações sociais  

4 - Regularização fundiária  

Ocupação das glebas vazias  

Lotes em área de risco  

Resolver a ocupação das moradias próximas ao cemitério  

 Obter áreas particulares penhoradas a bancos oficiais para 
habitação 

Delegados indicados para Conferência  

Edvaldo Trindade da Silva – 9179-3698   

Edval da Silva – 9160-8859  

Miguel Santos Nascimento – 9195-1059  

Anexo 2 
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Anexo 4. Metodologia de cálculo  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 
METODOLOGIA DE CÁLCULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

Anexo 4 – Metodologia de Cálculo 

Tabela - Metodologia de Cálculo 

TIPO METODOLOGIA 

Cálculo dos vazios urbanos 

Medição por meio da ferramenta computacional 
Auto-CAD, com base no comando "área". Foi 

considerada a área total somada dos layers indicados 
como vazios urbanos no Mapa Vazios Urbanos em 

escala 1:1 

Cálculo da demanda por área, por 
tipologia habitacional ¹²³ 

 
¹:Habitações em APP                         

²: Incremento Demográfico            
 ³: Domiciliar por Coabitação 

¹: Contagem individualizada das habitações 
encontradas em Áreas de Preservação Permanente 

(APP) demarcadas em foto aérea BING de 2011. 
 

²: Incremento demográfico obtido por projeção de 
crescimento da população por faixa de renda até o 

ano de 2023, conforme estudo do EIA-RIMA da 
Votorantim Metais. 

 
³: Considerada metade do total de domicílios como 

Coabitação involuntária para efeito de cálculo 

Cálculo de déficit habitacional 

Cálculo final de déficit habitacional  através de 
somatória de  todos fatores que influenciaram o valor 

final (Por reposição de 
estoque, Por incremento de 

estoque, Por Demanda 
Demográfica) 
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Anexo 5. Atas das Reuniões Comunitárias  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 
ATAS DAS REUNIOES COMUNITÁRIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 12 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 11h às 13h 
Pauta:  

− Apresentação das atividades a serem desenvolvidas na semana 
− Apresentação e discussão da minuta dos slides a serem apresentados na Audiência 

Pública 
  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 1: Lista de Presenças 
  





 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 2: Registros fotográficos 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

  

  



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de 

Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do 
Pará/PA 

Data: 13 de agosto de 2013 
Local: Ginásio Polivalente – Centro – Rondon do Pará 
Programação:  

− 19h30min: Abertura 
− 20h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB 
− 20h30min: Apresentação PMSB 
− 21h30min: Dinâmica, considerações finais e encerramento   



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 1: Lista de Presenças 
  































 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 2: Registros fotográficos 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 3: Comunicação 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 4: Divulgação da Audiência Pública na Câmara dos Vereadores (11/ago/2013) 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

  

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 5: Delegados confirmados para realização das próximas Audiências Públicas e 
Conferência da Cidade 

 

 



 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Evento: Audiência Pública do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse 
Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 
Data: 13 de agosto de 2013, 19h 
Local: Ginásio Polivalente – Centro – Rondon do Pará 
 
Relação dos Delegados do PDP – Rondon do Pará 2013 
 

Nome Contato 

Ricardo Tavares D'Almeida rictavares@hotmail.com  Tel: 94 9226-6680|8114-4391 

José Gidauto dos Santos Lima Junior gidauto@hotmail.com  Tel: 94 9192-8035|8151-7399 

Robson Alves Santana Tel: 94 9159-1158 

Eric Vasconcelos Tel: 94 3326-1708 

Edvaldo Trindade da Silva Tel: 94 9179-3698 

Edval da Silva Tel: 94 9160-8859 

Miguel Santos Nascimento Tel: 94 9195-1059 

Dionísio Francisco de Almeida diomeidalnisio@hotmail.com Tel: 94 9281-3044 – Rua Raul Silva, 329-1 Sítio 

Aconchego – Bairro Gusmão  

Matthaeus Martins Santos Matthaeus.m22@gmail.com Tel: 94 9199-5144 

 

mailto:rictavares@hotmail.com
mailto:gidauto@hotmail.com
mailto:diomeidalnisio@hotmail.com
mailto:Matthaeus.m22@gmail.com


 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 6: Roteiro da apresentação 

 

 

 



Rondon do Pará, 13 de agosto de 2013 

Audiência Pública 
Planejamento Físico e Territorial 



 Com a perspectiva do empreendimento da Votorantim 
Metais, a economia local deverá ser bastante incrementada 

 

 

 

 

 

 Por outro lado, as demandas em infraestrutura urbana e 
rural ampliarão consideravelmente 

Reunião VM com Governo do Pará 

Visita equipe VM à Rondon do Pará 

Contextualização 



 Dentro dessa perspectiva, o Instituto Votorantim estabeleceu 
cooperação com o BNDES para apoiar a Prefeitura de Rondon 
do Pará na elaboração de Planejamento Físico e Territorial do 
Município 

Contextualização 

Realização Apoio 

Depoimento Dr. Carlos Alberto  www.planejandorondon.com.br 
 

http://www.planejandorondon.com.br/


19h: Abertura 

19h30min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB 

20h00min: Apresentação PMSB 

20h30min: Dinâmica 

21h30min: Considerações finais e encerramento 

Programação 



Etapas dos Planos Municipais 

5 

Etapas Básicas para Desenvolvimento 
de Planos Municipais 

Etapa I:  
Proposta Metodológica 

Etapa II:  
Diagnóstico      

Etapa III:  
Estratégias de Ação 

Etapa IV:  
Projeto de Lei do Plano 

Diretor 

Habitação 

Mobilidade 

Saneamento 

Planos que vamos 
desenvolver! 



Plano Diretor Participativo: Revisão 
Rondon do Pará 



Plano Diretor Participativo: Contexto Histórico 

7 

Os índios foram os primeiros habitantes da região. Com a abertura da rodovia BR-222 
(antiga PA-70), em 1968, o extinto Departamento de Estradas e Rodagem-DER, 
responsável pelas obras da rodovia, conseguiu manter contato com as tribos locais que 
acabaram aceitando mudar para outra região próxima a Marabá.  
A cidade de Rondon do Pará surgiu de um acampamento do DER e com a chegada de 
fazendeiros, industriais e comerciantes do Nordeste e Centro-sul do país, o vilarejo 
tomou novas dimensões econômicas e políticas tornando-se município. 

Imagem Bing 

BR-222 



Evolução Urbana 

8 

Rua dos Pioneiros
e Centro 1968/78 E agora, 

Rondon 
do Pará? 



Plano Diretor Participativo 
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 Instrumento básico da política de desenvolvimento físico e 
territorial do Município 

 Orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando assegurar melhores condições 
de vida para a população  



Rondon do Pará: PDP 2006 
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Perímetro 
Urbano 

Divisa com 
Maranhão 

Centro 

Gusmão 

Miranda 
Jaderlândia 

Recanto Azul 
Novo Horizonte 

Reserva 
do 
Bosque 



Infraestrutura do Município 

11 

• Diversificação do comércio e serviços 
na Zona do Eixo Estruturante. 

• Estimular e facilitar o remanejamento 
das atividades industriais e comerciais 
de impacto ambiental localizadas na 
Zona do Eixo Estruturante 

Organização do espaço   

Requalificação do trecho urbano da BR-222 
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Infraestrutura do Município 

Urbanização da orla do Rio Ararandeua 

Estruturas de apoio 

Integração dos rios à cidade 

Disciplinar o uso e ocupação do solo urbano de trecho da 
orla do Rio Ararandeua 



Infraestrutura do Município 

13 

Acesso e equipamentos urbanos de qualidade nos bairros 

Ciclovias e pistas de 
caminhada 

Valorização do 
patrimônio 

Adequação dos usos 

Permitir melhor 
integração entre os 

bairros 



O Município de Rondon 
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Campo de Futebol

PISTA DE VAQUEJADA

Laticinio

Igreja

Igreja

Igreja

15 

 

Requalificação das vilas rurais 
 

Infraestrutura do Município 

Biodigestores 

Drenagem ecológica 

Academias ao ar livre 
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Rondon do Pará: 
Perspectivas 
 
 Universidade Federal 
 Alumina Rondon 
 Ferrovia 
 Distrito Industrial 

O que priorizar até a próxima revisão do PDP? 



Características 

Divisa com o 
Maranhão 

BR 222 

Orla do Rio 
Rio Ararandeua 

Rio dos Pebas 

Terrenos das 
serrarias 

Reserva 
do Bosque 

Novo 
Horizonte 

Hierarquia 
Viária RONDON DO PARÁ 



Plano Municipal de Habitação de Interesse Social: 
Revisão 

Rondon do Pará 



Plano de Habitação de Interesse Social 
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Análise ambiental, mobilidade, uso do solo, infraestrutura e unidades de moradia 



Plano de Habitação de Interesse Social 

20 



Plano de Habitação de Interesse Social 

21 



Diagnóstico 
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Item Indicador 
População em 2010 46.964 habitantes (34.696 na zona 

urbana e 12.268 na zona rural) 

Média de moradores por habitação 3,7 urbana e 4,3 rural 

Mais de 3 moradores por dormitório 
(pior situação) 

1080 domicílios 

Faixas de renda Até 2 s.m.:70% 
Sem renda: 20% 

Domicílios construídos em madeira 46%  

Domicílios sem banheiro 1.154 

Fonte: IBGE 
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Orientadores 
para a definição 
dos objetivos 

Política Municipal de Habitação: Eixos Estratégicos 



Plano de Habitação de Interesse Social 
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Estimativa da necessidade de terra urbanizada 

Metodologia: 

Definição do Percentual de atendimento por tipologia habitacional 

 

 

Definição da fração média ideal de terreno 

 

 

Indicação de áreas livres no território  

Sugestão de diretrizes para destinação de HIS nas áreas livres 

Tipologia Horizontal Vertical Lote Urbanizado 

Percentual 60 % 10 % 30% 

Tipologia Horizontal Vertical Lote Urbanizado 

m2 125 60 125 

Fonte: Equipe Técnica 



ZEIS e Vazios Urbanos 
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Projeto Alumina: Incremento da população 
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População     2000 2010 2016 2017 2023 

Urbana 30.061 34.696       

Rural 9.809 12.268       

Total 39.870 46.964 64.701 70.569 77.849 

Fonte: EIA – RIMA Alumina Rondon 

1,5% 
Taxas de Crescimento 
Médio Anual Geométrico 

5,48% 2,45% 



Plano Municipal de Mobilidade 

Rondon do Pará 
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A Mobilidade Urbana é 
o atributo das cidades 
que se refere à 
facilidade de 
deslocamentos de 
pessoas e bens no 
espaço urbano, tanto 
por meios motorizados 
ou não motorizados. 

Mobilidade Urbana 



O que é Plano de Mobilidade? 

29 

É o instrumento da política urbana voltado a 

proporcionar o acesso amplo e democrático da 

infraestrutura de mobilidade, dos meios de transporte 

e seus serviços 



Objetivos do Plano de Mobilidade 
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Repensar o planejamento do 
Sistema Viário com suporte da 

política da mobilidade  

Repensar a circulação de veículos 

Reconhecer a importância do 
deslocamento dos pedestres 

Propiciar a mobilidade às  
pessoas com deficiência e com 

restrição de mobilidade 

Prioridade para a segurança e qualidade de vida 
dos moradores 

Prioridade aos meios não motorizados e de 
transporte coletivo em lugar da predominância 
automóvel e motocicletas 

Valorização do caminhar como um modo de 
transporte para a realização de viagens curtas e 
incorporação definitiva da calçada como parte 
da via pública, com tratamento específico 

Acesso das pessoas com restrição de 
locomoção à cidade e aos serviços urbanos 



Frota em Dez. de 2012 

9.627 veículos 
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Frota em Rondon do Pará 

Predomínio de motos 

6.366 motos 
em dez/12 

> 66% da frota    
de Rondon 

Alto crescimento de veículos 

2.961 

9.627 

Dez 2002 Dez 2012

Qtde de veículos 

Fonte: DENATRAN 

 



Indicadores Municipais – Saúde Pública 
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Total de atendimentos realizados  pelo SAMU de 15/jul/2011 a 15/ jul/2012: 1.303 

80 
34 

123 
11 

6 
11 

3 
17 

6 
12 

22 
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11 

1 
12 

39 
105 

25 
33 

69 
6 

3 

0 20 40 60 80 100 120

DOR LOMBAR
TRANSTORNO MENTAL

ETILISMO
ARMA DE FOGO
ARMA BRANCA

INTOXICAÇÃO POR MEDICAMENTO
ABORTO

AGRESSÃO FÍSICA
ATROPELAMENTO POR VEÍCULOS

FRATURA DE FÊMUR
FRATURA DE TÍBIA

FRATURA DE ÚMERO
FRATURA DE ULNA

FRATURA DE RÁDIO
FRATURA DE CRÂNIO

FRATURA DE COSTELA
FRATURA DE COLUNA CERVICAL

QUEDA DE IDOSO
ACIDENTE DE MOTOCICLETA ADOLESCENTE

ACIDENTE DE MOTOCICLETA ADULTO
ACIDENTE DE AUTOMÓVEL

ACIDENTE DE TRABALHO
GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO

AVC
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO

175 
ACIDENTES 

DE TRÂNSITO 

Fonte: SAMU 



Acidentes de trânsito 
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Vítimas devido a acidentes de 
trânsito (%) 

Fonte: SAMU, jul/2011 a jul/2012 

82% Moto 

4% Atropelamento 

14% Automóvel 



 
 
 
 

34 

 Excesso de passageiros  
 Transporte de menores de 7 anos  
 Falta do uso de capacete 

Infrações mais evidentes 
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Av. Mal. Rondon 
 Eixo estruturante, BR-222 
 Numero excessivo de intersecções em nível 
 Marginais de característica comercial 
 Mercadorias expostas nas calçadas 
 Deposito de entulhos nas calçadas e 

veículos abandonados ao longo da via 

R. Duque de Caxias 
 Rua de comércio 
 problemas de estacionamento, carga e 

descarga de mercadorias 
 comerciantes utilizam as calçadas para 

exposição de mercadorias 

R. Camilo Viana e R. 1º de Maio 
 Rua de comércio e Bancos 
 Grande fluxo de veículos e pedestres 

Problemas detectados nas Principais Vias 

Colocar 
mais uma 
foto 
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Pavimentadas: 67 km 
Não pavimentadas: 60 km 
Total: 127 km 
 

Exemplo de pavimento asfáltico 

Sistema Viário: Pavimentação 

Na área central as vias são pavimentadas em 
sua maioria por bloquetes 
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Maior parte do sistema viário dos 
bairros periféricos  sem 
pavimentação 

Falta de drenagem pluvial, causando 
erosão 

Sistema Viário: Pavimentação 
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Destaca-se que nas principais vias as 
calçadas apresentam larguras ideais, 
porém não asseguram a mobilidade 
completa dos usuários que muitas vezes 
devem se deslocar para o leito 
carroçável das vias por encontrarem 
obstáculos e barreiras ao longo das 
calçadas, prejudicando a segurança e 
fluidez do caminhar 
 

Sistema Viário: CALÇADAS 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL: 
 

 853 placas instaladas  pelo 
DETRAN PA em 2008 

 A prefeitura ainda não possui 
equipe própria para realizar a 
sinalização e manutenção 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 
 

 6.630 m² de pintura em 2008 
 Falta manutenção 

Sinalização 
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Ônibus particulares que fazem linhas periódicas em determinadas comunidades 
rurais sem regulamentação pelo Poder Público 

Transporte Público Municipal 

Não existe sistema de transporte  coletivo municipal 

Caminhões “Pau de Arara”,  fazendo  
locomoção da população rural à 
sede do município. Transporte 
irregular, não proporciona segurança 

 

Grande número de Moto táxi, 
utilizado por grande parte da 
população 
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Serviço de táxi ainda é pouco utilizado 

 1 ponto de taxi 

 13 taxistas cadastrados 

 6 taxistas trabalhando 

• 141 moto taxistas distribuídos em 3 
centrais 

• 120 exercem o trabalho diurno e 21 
noturno 

Transporte individual: Táxi e Moto-táxi 



Transporte Intermunicipal / Interestadual 

O município possui linhas de ônibus 
intermunicipais e interestaduais 

O transporte intermunicipal é também 
realizado por vans e micro-ônibus que 
contam com um ponto de embarque e 
desembarque localizado na Av. 
Marechal Rondon popularmente 
conhecido como Rodoviária Velha 
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Rondon do Pará 



Hospitais de Rondon: principais causas de internação 
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Drenagem Urbana e 
manejo de Água Pluviais 

Limpeza Pública e manejo 
de Resíduos Sólidos 

Esgotamento Sanitário 

É obrigatório por Lei Federal (11.445/2007) a todos os Municípios 
Brasileiros! Segundo a Lei o PLANEJAMENTO É INDELEGÁVEL, deve ser 
realizado para um período de 20 anos e o Saneamento Básico é igual a: 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

Abastecimento de Água 

Quais o principais problemas em relação aos serviços 
de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de 
coleta de lixo e de água de chuva em Rondon do Pará, 
tanto na zona urbana como na rural? 



Água 
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4. ESTAÇÃO 
ELEVATÓRIA 

2. RESERVATÓRIO 

1. POÇO 

Entendendo o Sistema de Abastecimento de Água 

3. DESINFECÇÃO 

23 Poços 

Produção e Consumo: 
8,5 milhões de litros/dia 



Entendendo o Sistema de Abastecimento de Água: Gestão 

Racionamento 

Falta (Novo Horizonte) 

Sistema Próprio (R. Bosque) 

‘ 

Cobrança por torneiras e 
não pelo consumo  

Dificuldades para controlar 
a qualidade da água 

Não há controle de Perdas: 
Estimada em 40% 

SAAE dispõe de 40 
servidores 

Maior Gasto: 
Energia Elétrica 

Projetos junto à FUNASA 

O SAAE 
reúne 

condições 
para se 

fortalecer 
como 

Autarquia 



Esgoto 
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Sistema de Esgotamento Sanitário 

1,97% 

5,56% 

69,69% 

0,44% 

22,34% 

Rondon do Pará 

Rede Geral Esgoto ou Pluvial
Fossa Septica
Fossa Rudimentar
Vala
Rio, Lago ou Mar
Outro Escoadouro

CONTAMINAÇÃO  



Controle da Qualidade da Água 



Resíduos 



35 
toneladas 

por dia 

Pelo Menos  3 Vezes/Semana 

Coleta de Entulho 

Coleta de Galhos 

Capina Manual Varrição 

Coleta de Lixo Domiciliar 

Limpeza de Guias e Sarjetas Capina Mecânica 



Resíduos Sólidos: Destinação 

54 

59% 

4% 

21% 
1% 

13% 
2% 

Vazadouro 

Coletado por serviço de limpeza
Coletado por caçamba de serviço de limpeza
Queimado (na propriedade)
Enterrado (na propriedade)
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro destino



Manejo Diferenciado, Integrado e Regulado em Instalações 
Normatizadas 

RCD 
Secos  

Úmidos  RLR  
1 

1 

2 

2 

3 

3 

Recicláveis 

Orgânicos 

Construção 

4 4 Volumosos 

Centrais nos Bairros 
Parceiro Privado 

Central Geral 



Programa de Coleta Seletiva: Parte Seca (32% dos RSD) 



Resíduos da Logística Reversa 
Obrigatório, cf. art. 33, Lei 12.307 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar 
sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes de: 
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim 
como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa e normas técnicas 
II - pilhas e baterias; 
III - pneus; 
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; 
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes 
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LEI Nº 12.305, DE 2 DE 
AGOSTO DE 2010. 
Art. 36. No âmbito da 
responsabilidade  
compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos, 
cabe ao titular dos 
serviços públicos de 
limpeza urbana e de 
manejo de resíduos 
sólidos, observado, se 
houver, o plano municipal 
de gestão integrada de 
resíduos sólidos 
V - implantar sistema de 
compostagem para 
resíduos sólidos 
orgânicos e articular com 
os agentes 
econômicos e sociais 
formas de utilização do 
composto produzido; 

Programa de Compostagem: Parte 
Úmida (51% dos RSD) 



Construção, Demolição, Volumosos: 61% em peso dos RSU  



Drenagem 



Drenagem: Conceito de Bacia Hidrográfica 

61 

8x=16,00m 

Declividade 

Solo 
(Escoamento) 

Intensidade 
de Chuva 
mm/hora 

Vazão 
m3/s 

Talvegue, 
Fundo de Vale, 

Caminho 
Natural 

Área da Bacia 
km2 
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Problemas Decorrentes da Ocupação Desordenada da Bacia 

Sub Bacias 
3 

2 1 



Inundações e Enchentes: Ocupação de Fundos de Vale 
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Inundações e Enchentes: Ocupação de Fundos de Vale 



65 

2,00 m 

8x
=1

6,
00

m
 

Ausência de Galerias e Altas 
Declividades = Deterioração do 
Pavimento 

Ausência de Dispositivos de 
Dissipação 

Erosões 
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Avaliação 



67 

Avaliação 
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Avaliação 



1. Divisão em quatro grupos, por tema (5 minutos) 

 Plano Diretor 

 Saneamento 

 Mobilidade 

 Habitação 

 Distribuição dos questionários 

 Discussão nas salas sobre Problemas e Propostas (30 minutos) 

 Cada grupo escolhe um relator e apresenta 3 principais 
resultados (5 minutos/relator) 

 Encerramento 

Dinâmica 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião com estudantes da 7ª e 8ª Séries da Escola Dom Pedro I sobre Plano Diretor 

Participativo, Plano de Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano 
Municipal de Saneamento Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 14 de agosto de 2013 
Local: Escola Dom Pedro I – Centro – Rondon do Pará 
Horário: 16h às 18h 
Pauta:  

− Apresentação e discussão sobre o Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, 
Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Rondon do Pará/PA 
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PODER EXECUTIVO 

 
Anexo 1: Lista de Presenças 
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Anexo 2: Registros fotográficos 

 

Anexo 2: Registros fotográficos 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião de apresentação e discussão do Plano Diretor Participativo, Plano de 

Mobilidade, Plano Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento 
Básico de Rondon do Pará/PA 

Data: 14 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 19h30min às 21h30min 
Programação:  

− 19h30min: Abertura 
− 20h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 
− 20h40min: Considerações finais 
− 21h30min: Aplicação de questionário e encerramento 
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Anexo 1: Lista de Presenças 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 15 de agosto de 2013 
Local: Centro Profissionalizante de Rondon do Pará – Rua César Brasil S/N – Centro – Rondon 
do Pará 
Horário: 19h às 21h 
Pauta:  

− Capacitação do Núcleo Gestor para realização de reuniões comunitárias urbanas e 
rurais. 
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Anexo 2: Registros fotográficos 

 



 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

 
Ata da Reunião do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Plano de Mobilidade, Plano 
Local de Habitação de Interesse Social e Plano Municipal de Saneamento Básico de Rondon 

do Pará/PA 
Data: 16 de agosto de 2013 
Local: Igreja Nossa Senhora das Dores - Vila  Santa Lúcia – Zona Rural – Rondon do Pará 
Horário: 17h30min às 19h30min 
Programação:  

− 17h30min: Abertura 
− 18h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 
− 19h00min: Considerações finais 
− 19h30min: Aplicação de questionário e encerramento 
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Anexo 3: Roteiro da apresentação 
  



Reunião Comunitária Rural 
Planejamento Físico e Territorial 
Vila Santa Lúcia, Rondon do Pará, 16 de agosto de 2013 



 Com a perspectiva do empreendimento da Votorantim 
Metais, a economia local deverá ser bastante incrementada 

 

 

 

 

 

 Por outro lado, as demandas em infraestrutura urbana e 
rural ampliarão consideravelmente 

Reunião VM com Governo do Pará 

Visita equipe VM à Rondon do Pará 

Contextualização 



 Dentro dessa perspectiva, o Instituto Votorantim estabeleceu 
cooperação com o BNDES para apoiar a Prefeitura de Rondon 
do Pará na elaboração de Planejamento Físico e Territorial do 
Município 

Contextualização 

Realização Apoio 

Depoimento Dr. Carlos Alberto  www.planejandorondon.com.br 
 

http://www.planejandorondon.com.br/


17h30min: Abertura 

18h00min: Apresentação PDP, PLHIS, PLANMOB, PMSB 

19h00min: Considerações finais 

19h30min: Aplicação de questionário e encerramento 

Programação 



Etapas dos Planos Municipais 
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Etapas Básicas para Desenvolvimento 
de Planos Municipais 

Etapa I:  
Proposta Metodológica 

Etapa II:  
Diagnóstico      

Etapa III:  
Estratégias de Ação 

Etapa IV:  
Projeto de Lei do Plano 

Diretor 

Habitação 

Mobilidade 

Saneamento 

Planos que vamos 
desenvolver! 



Plano Diretor 
 
Planos: Diretor, Saneamento, Habitação e Mobilidade 

Rondon do Pará 



Plano Diretor Participativo (PDP): Contexto Histórico 

7 

Os índios foram os primeiros habitantes da região. Com a abertura da rodovia BR-222 
(antiga PA-70), em 1968, o extinto Departamento de Estradas e Rodagem-DER, 
responsável pelas obras da rodovia, conseguiu manter contato com as tribos locais que 
acabaram aceitando mudar para outra região próxima a Marabá. 
A cidade de Rondon do Pará surgiu de um acampamento do DER e com a chegada de 
fazendeiros, industriais e comerciantes do Nordeste e Centro-sul do país, o vilarejo 
tomou novas dimensões econômicas e políticas tornando-se município. 

Imagem Bing 

BR-222 



Revisão do Plano Diretor Participativo 
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 Instrumento básico da política de desenvolvimento 
territorial do Município  

 Orienta a atuação do poder público e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando assegurar melhores condições 
de vida para a população 



O Município de Rondon 
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População Rural 
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1 VILA PALESTINA 
2 VILA DA PAZ 
3 SANTA LÚCIA 
4 VILA PROGRESSO 
5 VILA MANTENHA 
6 VILA SANTA HELENA 
7 PA VILA GAVIÃO 
8 PA VILA JOSÉ DUTRA 
9 PA NOVA VITÓRIA 

10 PA ÁGUA BRANCA 

11 PA UNIDOS PARA VENCER 

12 PA CAMPO DOURADO 

13 PA VILA BONFIM 

14 PA N. Sra. APARECIDA 

15 PA CASTELO DOS SONHOS 

16 PA IRMÃ DOROTY 

17 PA CHAMEGO DO NORTE 

18 PA URUTUM 

19 PA BOM JESUS 

20 PA MONTE AZUL 

21 PA BACABAL GRANDE 

22 RAINHA DA PAZ 

23 DEUS É FIEL 
24 DEUS TE AMA 
25 RAIO DE LUZ 
26 NOVA JACUNDÁ 
27 ALDEIA GUARANI 

   VILAS "ESPONTÂNEAS" 
   PROJETO DE ASSENTAMENTO 
   ACAMPAMENTOS 

Fonte: IBGE 
Elaboração: Idesp/Sepof 
*População Estimada 

26.400 27.151 
30.061 

32.430 
34.696 

14.479 

8.070 
9.809 

12.586 12.268 

1991 1996 2000 2007* 2010

Urbana Rural

População conforme situação da Unidade Domiciliar 



Agrovilas, Projetos de Assentamentos e Acampamentos 

11 

LOCALIDADE HABITANT
ES 

POÇO 
ARTESIAN

O 
VILA OBSERVAÇÕES 

BR 222 

Vila Palestina KM 70 0 SIM     
Vila da Paz KM 56 0 SIM     

Vila Santa Helena 0 SIM   
Originou-se do projeto casulo do Incra. Ao 
redor da Vila há uma área de 
assentamento 

Estrada do Jacú 
Assentamento Bonfim 0 SIM SIM   
Vila Santa Lúcia 688 SIM SIM   
Água Branca 250   SIM   

Estrada do rio Ararandeua Assentamento Unidos Para 
Vencer 0 NÃO NÃO   

Área do Gavião 

Vila Gavião 645 SIM SIM 

Originou-se com uma invasão, mas foi a 
área foi cedida para a Vila. Nas áreas 
circunvizinhas há loteamento.  (População 
da Vila e Região) 

Assentamento NS Aparecida   NÃO NÃO   

Assentamento Rainha da Paz 144 NÃO NÃO Faz parte da contagem da Vila Gavião 

Pintinga 

Vila Mantenha 363 SIM SIM População da Vila e vizinhança 
Vila Progresso 261 SIM NÃO População da região 
Agrovila do Pitinga 94 SIM NÃO   
Diacuí 243 NÃO NÃO   
Assentamento Irmã Doroth 0 NÃO NÃO   

Garrafão KM 113 

Assentamento Nova Vitória 118 SIM SIM População da Vila e vizinhança 

Assentamento José Dutra 87 SIM SIM População da Vila e vizinhança 

Assentamento Campo Dourado 0 NÃO NÃO   

Acampamento Deus é Fiel 0 NÃO NÃO   
Acampamento Raio de Luz 77 NÃO NÃO   

Divisa com Goianésia e Jacundá 

Assentamento Chamego do 
Norte 

516 
NÃO NÃO   

Assentamento Bom Jesus NÃO NÃO   
Assentamento Urutum NÃO NÃO   
Acampamento Castelo dos 
Sonhos 0 NÃO NÃO   

Acampamento Voz do Senhor 0 NÃO NÃO   

TOTAL   3486       



Rondon do Pará – PDP 2006 
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Drenagem ecológica 
Biodigestores 

B
R 222

M
UNTUM

Campo de Futebol

PISTA DE VAQUEJADA

Laticinio

Igreja

Igreja

Igreja

Academias ao ar 
livre 
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Requalificação das Vilas Rurais 

Infraestrutura do Município 



Saneamento Básico 
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Água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem 

Cuidado com os Resíduos Fossas ecológicas 

Compostagem 



Mobilidade 

15 

ACESSIBILIDADE 

Transporte adequado 

Estruturas de apoio 



Habitação 

16 

Habitação social 

Habitações sociais de qualidade 
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Rondon do Pará: 
Perspectivas 
 
 Universidade Federal 
 Alumina Rondon 
 Ferrovia 
 Polo Industrial 

 
 

O que priorizar até a próxima revisão do PDP? 
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Anexo 4: Problemas e propostas 
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Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 
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Anexo 5: Relatório 3 “Estratégias de Ação” 
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Enviar foto de capa 
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HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 

PLHIS 
 

PRODUTO 3 
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Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRODUTO 3 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO DO PLHIS 

 

Mauro Ferreira 

Interação Urbana 
 
 
 
 
 

Av. Queiroz Filho, 1700 cj 110 Bloco E | 05319-000 | São Paulo/SP  Tel.: (11) 3791-7975 / 8417-9885  
www.interacaourbana.com.br 

 

REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE 

INTERESSE SOCIAL - PLHIS  
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1. Introdução 

 
Conforme estabelecido no contrato celebrado entre o Instituto Votorantim e a 

Interação Urbana,  cujo  objeto  foi  a  revisão  do  Plano  Local  de Habitação de Interesse 

Social de  Rondon  do  Pará - PLHIS,  este  Relatório  consubstanciou  as atividades  

estabelecidas  na  Etapa  03,  Estratégias de Ação do PLHIS,  cujas  atividades  foram  

detalhadas  no  Relatório  de Planejamento, já entregue e apreciado pelo Instituto. 

Após as visitas da equipe da Interação Urbana ao Município e uma série de atividades 

no intuito de levantar informações necessárias à elaboração do diagnóstico, entre elas, 

reuniões com a Prefeitura, comunidade e visitas de reconhecimento, obteve-se um amplo 

diagnóstico da situação habitacional local. Para efeito de apresentação deste Relatório, foram 

utilizadas as informações obtidas e organizadas propostas e sugestões conforme o sumário. 

Em decorrência da especificidade da questão da habitação social, foram levantados e 

sistematizados os aspectos habitacionais, urbanísticos, demográficos, ambientais e 

econômicos do Município, bem como, foram organizadas as informações propriamente 

relacionadas ao diagnóstico do PLHIS, conforme normativas do Ministério das Cidades e do 

Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) derivadas da aplicação da Lei 

Federal 11.124, de 16 de junho de 2005. Os planos e projetos foram organizados em mapas 

temáticos e tabelas, no intuito de auxiliar a compreensão do funcionamento desses sistemas e 

metodologias utilizadas. 

Assim, o presente Relatório propõe alterações na legislação, na estrutura 

administrativa do setor de habitação da Prefeitura, alternativas e soluções dos problemas 

levantados. 
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2. Diretrizes e objetivos 

Objetivo geral 

O Plano Municipal  de  Habitação  de  Interesse  Social de Rondon do Pará - PLHIS tem 

como  objetivo  geral  estabelecer  um  marco  referencial  para  a  Política Habitacional do 

Município com relação aos seus princípios, diretrizes, objetivos, definindo procedimentos e 

ações de curto, médio e longo prazo  que ampliem o acesso  da  população  à  terra  urbana,  à  

moradia,  ao  saneamento  ambiental,  a infraestrutura,  ao  transporte,  aos  serviços públicos, 

ao trabalho, a cultura e lazer, respeitando as premissas de ordenamento, controle do uso e 

ocupação do solo, de preservação do meio ambiente natural e construído,  com a participação 

da sociedade. 

Objetivos específicos 

São objetivos específicos: 

 Regulamentar os instrumentos urbanísticos da Lei do Plano Diretor de Rondon do Pará, 

para incremento na produção de moradias; 

 Possibilitar o acesso do município aos recursos públicos federais e estaduais 

destinados à habitação de interesse social através da participação no Sistema Nacional 

de Habitação de Interesse Social – SNHIS e a subsídios para as populações de menor 

renda, integrados ao Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS; 

 Estimular a produção habitacional pela iniciativa privada para o atendimento das 

necessidades habitacionais do conjunto da população, com destaque para a habitação 

de interesse social; 

 Estabelecer normas especiais de urbanização, uso e ocupação de solo e parâmetros 

para edificação em assentamentos de interesse social, regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de menor renda;  

 Definir níveis de prioridade para a regularização fundiária e a urbanização de áreas de 

ocupação irregular, adequando-as aos parâmetros urbanísticos e ambientais 

estabelecidos e incluindo-os no contexto da cidade formal; 

 Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos produtos quanto nas 

formas de comercialização, com vistas à redução do deficit habitacional, atendimento 
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das novas demandas  da  população  fora  do mercado imobiliário, e de acordo com as 

características socioeconômicas das famílias beneficiadas; 

 Promover a ocupação do território urbano e rural de forma harmônica, com áreas 

diversificadas e integradas ao ambiente natural com prioridade de aproveitamento das 

áreas dotadas de infraestrutura, não utilizadas ou subutilizadas; 

 Promover a realocação de moradores residentes em locais impróprios ao uso  

habitacional e em  situação  de  risco,  recuperando  o  meio  ambiente degradado. 

 Assegurar assistência técnica e jurídica para a comunidade de baixa renda de 

ocupações irregulares, visando regularizar a ocupação; 

 Integrar a política municipal de habitação com as demais políticas públicas, estadual e 

federal com ênfase nas de desenvolvimento social e econômico, de desenvolvimento 

urbano, de mobilidade e de proteção ao meio ambiente; 

 Estabelecer canais permanentes de participação das comunidades e da sociedade 

organizada  na  formulação,  implementação  e  no  controle  da aplicação  dos  

recursos  da  política  habitacional  e  nos  seus  programas específicos; 

 Promover a melhoria da capacidade de gestão municipal dos planos, programas e 

projetos habitacionais de interesse social;  

 Buscar a autossuficiência dos  programas  habitacionais,  propiciando  o retorno  

financeiro  dos  recursos  aplicados,  respeitadas  as  condições socioeconômicas das 

famílias beneficiadas; 

 Adotar mecanismos de acompanhamento e indicadores para avaliação das políticas, 

planos e programas implantados no setor habitacional; 

 Ampliar a capacidade de atendimento com moradia para as famílias de baixa renda 

contribuindo para a melhoria dos indicadores socioeconômicos dos moradores; 

 Inibir novas ocupações irregulares em áreas impróprias como áreas de preservação 

ambiental, áreas de risco e áreas públicas; 

 Ampliar os recursos destinados à habitação através do Fundo Municipal de Habitação 

de Interesse Social; 

 Buscar soluções junto ao cartório de Registro de Imóveis para os problemas relativos à 

aprovação e registro dos parcelamentos e dos lotes resultantes dos processos de 

urbanização; 
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 Realizar revisão orçamentária anual objetivando averiguar melhor apropriação das 

despesas nos respectivos programas e ações do PPA – Plano Plurianual – viabilizando 

possibilidades de ampliação e/ou redistribuição de recursos próprios alocados para a 

área habitacional; 

 Ampliar a capacidade tributária do município, tais como ISS – Imposto Sobre Serviços, 

IPTU - Imposto Sobre Propriedade Urbana, ITR – Imposto Territorial Rural e demais 

tributos de competência municipal; 

 Instituir uma cultura organizacional voltada para a implantação de um processo 

contínuo de Planejamento estratégico habitacional, incorporando de forma plena as 

demais áreas envolvidas nas diversas etapas de implementação de programas, 

projetos e ações, com revisões quadrienais, visando garantir a democratização do 

acesso a terra urbanizada, à moradia e aos serviços públicos de qualidade, de forma a 

ampliar a oferta de habitações e melhoria das condições de habitabilidade da 

população de baixa renda; 

 Instituir e utilizar metodologias participativas para realização de diagnósticos seja em 

Projetos habitacionais, ambientais, sociais, ecológicos com a finalidade de incorporar e 

garantir a participação dos diferentes segmentos da sociedade na formulação, 

execução e acompanhamento dos mesmos; 

 Instituir planilhas de controle das informações habitacionais levantadas pelo município 

a fim de manter informações atualizadas sobre a situação habitacional tais como 

deficit quantitativo e qualitativo, adensamento excessivo, número de domicílios 

precários, loteamentos irregulares, assentamentos precários, entre outros; 

 Instituir metodologias de acompanhamento das ações habitacionais alcançadas 

objetivando avaliar, monitorar e acompanhar a gestão habitacional e a implementação 

do PLHIS; 

 Instituir instrumentos de avaliação de desempenho e indicadores de resultados 

(quantitativos e qualitativos) dos projetos voltados para o atendimento das 

necessidades habitacionais da população de menor renda, possibilitando, de forma 

transparente, o acompanhamento e o controle social; 

 Capacitar servidores do corpo técnico e administrativo das Secretarias envolvidas com 

a questão habitacional, desenvolvimento urbano, assistência social e meio ambiente 

para realização de diagnósticos das necessidades habitacionais da população, 
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estendidas à participação de membros das associações de moradores, ou por 

moradias, cooperativas habitacionais populares, representantes de legislativo 

municipal, entre outros, objetivando gerar multiplicadores da nova cultura 

organizacional voltada para o atendimento das necessidades da população; 

 Investir na qualificação técnica do trabalho de elaboração de projetos, de 

acompanhamento e assessoria técnica e de fiscalização da qualidade das obras e 

serviços contratados por meio de construção, alimentação, monitoramento e revisão 

de indicadores de desempenho. 

Diretrizes 

Para o atendimento dos objetivos geral e específicos, além das diretrizes estabelecidas 

no Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 001/2006), deverá ser atendido o seguinte: 

 Prioridade à população de menor renda nos planos, programas e projetos articulados 

no âmbito federal, estadual e municipal; 

 Estabelecimento de medidas necessárias para a preservação, conservação e 

recuperação ambiental, nas áreas de ocupação irregular; 

 Previsão no Plano Diretor de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), áreas aptas a  

receber  habitação  de  interesse social; 

 Sustentabilidade econômica e social dos projetos e programas implementados; 

 Atuação de forma planejada, considerando as  limitações  dos  recursos municipais; 

 Ampliação de canais de gestão democrática para o controle social e monitoramento 

ambiental; 

 Adoção de instrumentos de monitoramento que comprovem a melhoria das condições 

de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores nas 

ocupações irregulares; 

 Definição de forma integrada das áreas prioritárias de ação governamental visando a 

ampliação do  acesso a moradia e a proteção, preservação e recuperação da qualidade 

ambiental; 

 Planejamento das intervenções nas ocupações irregulares compatibilizando tempo e 

disponibilidade de recursos, com prioridade para o saneamento básico. 
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3. Disponibilidade de terras no município 

para produção habitacional 

De acordo com a realidade analisada no item Condicionantes Legais e Normativos do 

Relatório 2 do PLHIS, apesar dos benefícios públicos provenientes de uma regulamentação do 

uso  e  ocupação  do  solo e do controle de  qualidade  das  edificações,  esta  pode  gerar 

problemas para atingir  seus  objetivos,  resultando  em  efeitos  perversos  à população de 

baixa renda, podendo-se destacar o aumento no preço da terra (que limita a oferta), a 

impossibilidade  de  acesso  desta  população  ao  lote  e a habitação legalizados ou em 

condições de serem legalizados e entraves burocráticos que conduzem a longos prazos para 

aprovação dos processos de  regularização  fundiária  e  para construção de novos 

empreendimentos imobiliários.  

Tais limitações ainda são pouco sentidas em Rondon do Pará em função do próprio 

poder público, ao longo dos últimos anos, ter assumido forte protagonismo em relação ao 

fornecimento de lotes à população de menor renda, criando empreendimentos onde não 

foram previstos de forma adequada o fornecimento de infraestrutura e saneamento básico, 

inibindo a atuação da iniciativa privada no setor. 

Outro aspecto a considerar que pode contribuir para dificultar o atendimento à 

demanda, é a não utilização dos instrumentos administrativos e fiscais previstos no Estatuto da 

Cidade, que possibilitam intervir no mercado da terra para habitação popular no caso de 

expansão rápida da cidade como previsto atualmente. Para estimar a disponibilidade de terras 

em Rondon do Pará foram identificadas as glebas vagas no município, independente da 

dominialidade e localização.  

 

Tabela 1. Disponibilidade de terras não parceladas em ZEIS para a produção 

habitacional no município 

Tipologia Horizontal Vertical 
Lote 

urbanizado 
Total 

Percentual 65% 5% 30% 100% 

Fração média 125m² 60m² 125m² - 

Unidades (por bairro) 

Miranda 
 
 

16.33 ha – 719  lotes   

Recanto Azul  7.5 ha – 330 lotes   

Total de terra  
23.83 ha – 1.049 

lotes 
  

Fonte: Interação Urbana  
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Esse levantamento, não identifica as condições de utilização dos lotes, muitos deles 

não edificáveis, por  situarem-se  em  áreas  de  preservação  permanente,  por  possuírem  

grandes  declividades  ou  serem  atingidos por bosques nativos ou talvegues relevantes e 

sistema viário.  
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Foi identificada a necessidade de 1.334.444 m² (133 ha) para atendimento ao deficit 

habitacional e ao crescimento demográfico previsto para os próximos dez anos. O montante de 

área disponível na zona urbana atual, da ordem de 3.820.000m² (382 ha), mostra que essas áreas 

são amplamente suficientes para atender à demanda prioritária do deficit habitacional bem como 

ao incremento demográfico. 

Rondon do Pará possui área urbana de 11,57 km². A sede municipal é cercada a Leste e 

Oeste pelas Áreas de Proteção Ambiental do Rio Ararandeua e do Córrego dos Pebas o que reduz 

a sua área efetivamente ocupável. Nas áreas restantes desocupadas existem também restrições à 

ocupação em função de linhas de drenagem e da topografia, com trechos em acentuado declive. 

Mesmo assim, a área utilizável é amplamente superior à demanda no horizonte do Plano.  

Ressalte-se que segundo dados do IBGE, Rondon do Pará possui praticamente 100% de 

seus domicílios caracterizados como casas, ou seja, de ocupação predominantemente horizontal. 

Esse tipo de ocupação, aliado ao passivo habitacional existente e as características de Rondon do 

Pará, permitem apontar como alternativa a ocupação mais verticalizada de parte do deficit, 

utilizando parâmetros de ocupação do solo que possibilitem a construção de edifícios 

habitacionais de até quatro pavimentos. Além disso, é necessário atuar nos assentamentos 

localizados na zona rural, especialmente Santa Lúcia, que sofrerá o impacto direto da implantação 

da Alumina Rondon. 
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4. Simulação de custos para o atendimento 

ao deficit habitacional e regularização 

fundiária 

Um dos elementos utilizados para simular os custos visando atender o deficit habitacional 

em Rondon do Pará foi o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Pará – PEHIS. 

Segundo este estudo, “considerando que não foram identificados indicadores de custo de 

produção consolidados por Região de Integração no Pará, o PEHIS adotou uma metodologia 

própria. Para alcançar o cálculo do valor da habitação por Regiões de Integração do Estado do 

Pará trabalhou-se com duas composições de custos: uma para a tipologia unidade  habitacional  e  

a  outra  para  a  tipologia  sobrado.  As composições de custos foram fornecidas pela Companhia 

de Habitação do Estado do Pará (COHAB) para o mês de Abril de 2009, que considera na tipologia 

casa, uma unidade habitacional estruturada de dois quartos, sala, cozinha e banheiro para uma 

área construída de 39 m2. Os custos dos insumos e os custos da mão-de-obra foram somados ao 

valor das instalações  que, acrescidos de 20% do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), resultam 

no custo de produção da unidade habitacional, tendo como referência os valores da Região 

Metropolitana” (PEHIS, 2013:137). 

Assim como o PEHIS, optou-se por verificar as composições de custos do Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI-PA, que divulga mensalmente custos 

e índices da construção civil para as edificações por estado, os custos habitacionais e de avaliação 

de glebas pesquisados pela revista Mercado Construção para o estado do Pará, para o escopo de 

três tipologias diferenciadas de habitações térreas e sobrados e também para edificações 

habitacionais com quatro pavimentos, bem como limites de financiamento definidos pelo 

programa Minha Casa Minha Vida. Para os módulos sanitários, utilizaram-se média de custos de 

licitações de módulos sanitários realizadas com recursos da FUNASA. Quanto aos terrenos e 

custos de urbanização, utilizamos como referencial os custos levantados durante a realização do 

Diagnóstico do PLHIS. Os custos calculados a seguir dizem respeito ao deficit consolidado 

(incluindo o passivo habitacional que compreende o deficit habitacional atual) e a demanda 

demográfica projetada para 2023. 
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Tabela 2. Consolidação do déficit habitacional e do incremento 

demográfico (2013 – 2023) 

Condição Número de Unidades 

Incremento Demográfico 7.994 

Domicílios sem Banheiros 1.218 

Adensamento excessivo 1.139 

Áreas de Risco e APP 100 

Domicílios Rústicos 1.766 

Domicílios Improvisados 346 

Domicílios por Coabitação 1.504 

Inadequação fundiária 190 

Fonte: Interação Urbana e IBGE 

 

Custos 

Nesse item são quantificados os custos da regularização fundiária no próprio local, os 

reassentamentos de moradias em risco, módulos sanitários e dormitórios adicionais em moradias 

com adensamento excessivo, tomando por base os dados levantados no item, simulando-os para 

atender as demandas detectadas. Para as propostas de padrão de ocupação horizontal, misto e 

vertical tem-se como demanda de terreno:  

Padrão de Ocupação Horizontal - 1.319.444 m² 

Padrão de Ocupação Vertical - 15.000 m² 

Quantificação do número de domicílios 

O número de novos domicílios a ser construído nas faixas de 0 a 5 s.m. que compõem a 

prioridade de atendimento do PLHIS corresponde a 8.846 unidades habitacionais. Parte desses 

imóveis refere-se a novas unidades necessárias para eliminar a coabitação (752 unidades) e 

moradias em áreas de risco (100 unidades), e parte ao atendimento do incremento demográfico 
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(7.994 unidades). Como há oferta de lotes no Novo Horizonte e Reserva do Bosque, o Plano 

trabalha com a necessidade de produzir ao menos 5.000 novos lotes ao longo dos próximos dez 

anos. Quanto a domicílios rústicos, improvisados e sem banheiros, a concepção do Plano é que 

utilizarão o lote atualmente ocupado, recebendo melhoramentos sem necessitar de mais terra 

urbanizada. 

Custo da infraestrutura 

Optou-se por definir o custo médio de implantação de infraestrutura básica (rede de 

abastecimento de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública, drenagem, 

topografia, terraplenagem e pavimentação) com base nos custos de agosto/2013 publicados na 

revista Mercado & Construção, chegando-se a um custo de R$ 5.439,94 por domicílio, que foi 

multiplicado pelos 8.846 novos lotes necessários nos próximos dez anos de horizonte do PLHIS. 

 

Tabela 3. Custo da infraestrutura básica 

Tipo de Infraestrutura Por Unidade (R$) Total (R$) 

Rede de Água 664,28 5.876.220,88 

Rede de Esgoto 1.492,98 13.206.901,08 

Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública 247,71 2.191.242,66 

Drenagem 1.137,74 10.064.448,04 

Pavimentação 1.568,48 13.874.774,08 

Topografia 200,60 1.774.507,60 

Terraplenagem 128,15 1.133.614,90 

TOTAL 5.439,94 48.121.709,24 

Fonte: Interação Urbana  

 

Custo das construções  

Foram adotados para as simulações dois padrões de ocupação, horizontal e vertical.  Para 

o padrão de ocupação horizontal, três padrões arquitetônicos, casa com 28 m² (área mínima 

estabelecida pela lei municipal nº 602/2010, que estabeleceu as condições para implementar o 

MCMV no município), com 35m² e sobrado  com  60m²,  e no vertical, o apartamento de 45 m². 

Estas opções foram divididas em percentuais, na base de 15, 70, 10 e 5%, respectivamente.  Para 

as instalações sanitárias, considerou-se construir um módulo sanitário padrão FUNASA e para 

adensamento excessivo, acrescentar à moradia existente um dormitório adicional com 10 m². 



18 
Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

Tabela 4. Custo das construções 

Padrão Área 
Custos por 

unidade 
(R$) 

Nº de 
unidades 

Total (R$) 

1 -Horizontal 1 28 m² 20.519,20 1.327 27.228.978,40 

2- Horizontal 2 36 m² 26.381,84 6.192 163.356.353,28 

3 -Horizontal Sobrado 60m ² 53.514,00 885 47.359.890,00 

4 - Vertical 45 m² 35.738,00 442 15.796.196,00 

5 - Módulo Sanitário 
FUNASA 

Unidade 3.950,00 1.218 4.811.100,00 

6 - Dormitório 
Adicional 

10 m² 7.322,80 1.139 8.340.669,20 

Fonte: Interação Urbana  
Fonte de Custos 1, 2, 3, 4 e 6 – Revista Construção Mercado, referência custos Pará 
agosto 2013, p. 122; 5 – Média de licitações com recursos da Funasa em 2012. 
 
 

Custo das ações de regularização fundiária  

Adotou-se para as ações de Regularização Fundiária o valor aceito pelo Ministério das 

Cidades no Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários: 

Apoio a Projetos de Regularização Fundiária de Assentamentos Informais em  áreas  urbanas,  que  

corresponde  a  R$ 2.000,00 por domicílio, conforme valores contratados no processo licitatório 

para regularização fundiária do Bairro Getúlio Vargas, realizado pela Prefeitura de Rio Grande 

(RS). 

Tabela 5. Custos das ações de regularização fundiária 

Regularização Fundiária 
(Nº de unidades) 

Custo por unidade (R$) Total (R$) 

190 2.000,00 380.000,00 

Fonte: Interação Urbana  
Fonte de custos: http://www.riogrande.rs.gov.br, acesso em 
28/setembro/2013 

 
 
 

Para o custo da terra necessária ao reassentamento, adotou-se o valor médio de R$ 

3.000,00 por unidade já parcelada, sem infraestrutura ou benfeitorias, conforme informações do 

mercado imobiliário local, obtidas no processo de diagnóstico. Dependendo da localização da área 

para reassentamento este valor pode vir a ser majorado.  

 

http://www.riogrande.rs.gov.br/
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Tabela 6. Estimativa de custo para aquisição de terras necessárias 

para reassentamento 

Tipos 
Nº 

Unidades 
Custos por 

unidade (R$) 
Total (R$) 

Reassentamento 100 3.000,00 300.000,00 

Fonte: Interação Urbana  

 

A tabela a seguir demonstra a consolidação dos custos levantados para as situações de 

reassentamento, regularização fundiária, melhorias sanitárias e adensamento excessivo. 

 

Tabela 7. Estimativa de custo total para ações de regularização fundiária, adensamento, módulos 

sanitários e reassentamento 

Tipo Construção Terra Infraestrutura 
 

Total 
 

Regularização Fundiária¹ Não se aplica Não se aplica Não se aplica 380.000,00 

Adensamento excessivo 8.340.669,00 Não se aplica Não se aplica 8.340.669,00 

Módulos Sanitários 4.811.100,00 Não se aplica Não se aplica 4.811.100,00 

Reassentamento 2.638.184,00 300.000,00 543.994,00 3.482.178,00 

TOTAL 15.789.953,00 300.000,00 543.994,00 16.633.947,00 

Fonte: Interação Urbana  
(¹) Refere-se aos custos da documentação técnica e legal 

 

Custos totais para atendimento ao deficit habitacional e 

demanda futura 

Somados o deficit e a demanda futura, isso corresponde a 13.316 domicílios, incluindo-se 

as unidades necessárias ao atendimento do incremento demográfico, das situações de 

coabitação, a substituição dos imóveis improvisados e rústicos. Deste total, o número de 

domicílios a ser construído é de 8.846 unidades novas que precisam de terra, enquanto 4.470 

domicílios serão melhorados, ampliados ou dotados de instalações sanitárias, aproveitando-se o 

próprio lote onde estão instalados. 

Custo da infraestrutura 

Adotando-se R$ 5.439,94 /domicílio para a infraestrutura tem-se um custo total de R$ 

48.121.709,24, conforme mostra a Tabela 3 – Custo da Infraestrutura Básica. 
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Custos das unidades habitacionais 

Para os diversos padrões arquitetônicos utilizados tem-se: 

 
Tabela 8. Custo das construções 

Padrão Tipo/Área 
Custos por 

unidade 
Nº de 

unidades 
Total 

Módulos Sanitários un 3950,00 1.218 4.811.100,00 

Dormitório Adicional 10 m² 7.332,80 1.139 8.340.669,20 

Coabitação 

Horizontal 1 – 28 m² 20.519,20 113 2.277.989,60 

Horizontal 2 – 35 m² 26.381,84 526 13.876.847,84 

Horizontal Sobrado – 
60m² 

53.514,00 75 4.013.550,00 

Vertical – 45m² 35.738,00 38 1.358.044,00 

Rústicos 

Horizontal 1 – 28 m² 20.519,20 265 5.437.588,00 

Horizontal 2 – 35 m² 26.381,84 1.236 32.607.954,24 

Horizontal Sobrado – 
60m² 

53.514,00 177 9.471.978,00 

Vertical – 45m² 35.738,00 88 3.144.944,00 

Improvisados 

Horizontal 1 – 28 m² 20.519,20 52 1.066.998,40 

Horizontal 2 – 35 m² 26.381,84 242 6.384.405,28 

Horizontal Sobrado – 
60m² 

53.514,00 35 1.872.990,00 

Vertical – 45m² 35.738,00 17 607.546,00 

Demanda 
Demográfica 

Horizontal 1 – 28 m² 20.519,20 1.119 22.960.984,80 

Horizontal 2 – 35 m² 26.381,84 5.596 147.632.776,60 

Horizontal Sobrado – 
60m² 

53.514,00 799 42.757.686,00 

Vertical – 45m² 35.738,00 400 14.295.200,00 

Fonte: Interação Urbana  
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Custo da terra 

Adotando-se o valor de R$ 3.000,00/m² do terreno para os padrões de ocupação 

propostos, os custos da terra serão: 

 

Tabela 9. Estimativa do custo para aquisição de terras necessárias ao deficit 
habitacional 

Tipos 
Nº 

Unidades 
Custos por 

unidade (R$) 
Total (R$) 

Adensamento excessivo 1.139 Não se aplica - 

Regularização Fundiária 190 Não se aplica - 

Instalações sanitárias 1.218 Não se aplica - 

Reassentamento 100 3.000,00 300.000,00 

Coabitação 752 3.000,00 2.256.000,00 

Rústicos 0 Não se aplica - 

Improvisados 0 Não se aplica - 

Demanda Demográfica 7.994 3.000,00 23.982.000,00 

Fonte: Interação Urbana  

 

Estimativa do custo total para atendimento do deficit habitacional  

A tabela a seguir demonstra a consolidação dos custos levantados. 

 
Tabela 10. Estimativa do custo para atendimento ao déficit habitacional e demanda demográfica 

Tipo Construção Terra Infraestrutura 
 

Total 
 

Coabitação (50%) 21.526.431,44 2.256.000,00 3.987.476,02 27.769.907,46 

Rústicos 50.662.464,24 - - 50.662.464,24 

Improvisados 9.931.939,68 - - 9.931.939,68 

Demanda 
Demográfica 

227.646.647,40 23.982.000,00 43.486.880,36 295.115.527.8 

Fonte: Interação Urbana  

 

No quadro a seguir a quantidade de domicílios considera o total de domicílios resultantes 

das diversas modalidades do deficit habitacional e demanda demográfica. 
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Tabela 11. Estimativa de custo total para atendimento ao deficit habitacional 

Tipo Construção Terra Infraestrutura 
 

Total 
 

Regularização Fundiária Não se aplica Não se aplica Não se aplica 380.000,00 

Adensamento excessivo 8.340.669,00 Não se aplica Não se aplica 8.340.669,00 

Módulos Sanitários 4.811.100,00 Não se aplica Não se aplica 4.811.100,00 

Reassentamento 2.638.184,00 300.000,00 543.994,00 3.428.178,00 

Coabitação 21.526.431,44 2.256.000,00 3.987.476,02 27.769.907,46 

Rústicos 53.436.297,50 0 - 53.436.297,50 

Improvisados 10.467.202,58 0 - 10.467.202,58 

Demanda Demográfica 227.646.647,40 23.982.000,00 43.486.880,36 295.115.527.8 

Fonte: Interação Urbana  
 

 

Tabela 12. Estimativa de custos totais 

Custos totais R$ 

Custo das construções 328.866.531,90 

Custo para aquisição de terras 26.538.000,00 

Custo da Infraestrutura 48.018.350,38 

Custo para regularização fundiária 380.000,00 

Total 403.748.882,30 

Fonte: Interação Urbana  
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5. Recursos investidos em habitação de 

interesse social no município 

Para estimar o horizonte para a resolução da demanda habitacional no município,  

relacionando os recursos efetivamente investidos e as possibilidades de  investimentos  futuros,  

se  faz  necessário  saber  o  montante  já investidos  em  habitação  nos últimos  anos, pelo poder  

público  municipal,  estadual e federal. 

O quadro a seguir demonstra esses investimentos no período 2008 a 2012, propiciando 

uma média anual de investimentos na ordem de R$ 166.000,00 no período. Ou seja, o 

investimento em habitação tem atingido apenas 0,33 % do total do orçamento municipal. É 

preciso ampliar significativamente esse montante para atender os problemas identificados, ao 

menos 1% do orçamento anualmente, valor usualmente defendido pelos movimentos sociais por 

habitação. 

 

Tabela 13. Recursos investidos em habitação – Período 2008 a 2012 

Item 2008 2009 2010 2011 2012 

Despesa por função 43.949.705,39 43.395.535,14 48.467.849,22 55.196.772,45 
64.156.995,

98 

Legislativa 1.531.007,48 1.724.513,85 1.491.120,20 1.694.520,44 
1.699.921,2

3 

Judiciária 0 0 0 0 0 

Essencial à justiça 0 0 0 0 0 

Administração 3.556.554,87 3.832.956,94 3.639.229,12 3.532.902,68 
4.408.537,8

0 

Defesa nacional 0 0 0 0 0 

Segurança pública 0 0 0 0 0 

Relações exteriores 0 0 0 0 0 

Assistência social 1.582.533,53 1.856.332,04 1.703.917,26 2.011.434,15 
2.259.755,2

7 

Previdência social 0 0 0 0 0 

Saúde 9.521.913,50 9.464.602,86 11.074.694,15 11.763.517,08 
13.032.976,

44 

Trabalho 0 0 0 0 0 

Educação 14.239.175,03 16.096.021,16 18.038.333,37 22.913.580,12 
29.026.095,

46 

Cultura 271.446,12 242.125,27 175.413,16 512.937,24 615.638,04 

Direitos da 
cidadania 

23.086,81 21.419,90 5.736,97 78,1 0 

Urbanismo 5.521.510,01 3.231.161,07 4.326.384,06 4.335.539,33 
4.744.775,5

5 

Tabela continua... 
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... continuação da tabela. 

Habitação 0 0 449.981,35 285.120,34 95.305,28 

Saneamento 3.077.602,28 2.327.674,01 3.879.361,45 3.964.414,14 
3.858.579,3

4 

Gestão ambiental 295.737,61 307.903,38 215.058,23 122.523,07 206.863,66 

Ciência e tecnologia 0 0 0 0 0 

Agricultura 1.242.104,78 1.113.776,71 928.556,28 953.355,85 635.661,09 

Organização agrária 0 0 0 0 0 

Indústria 0 500 0 0 0 

Comércio e serviços 9.320,00 0 17.426,75 244 9.161,96 

Comunicações 0 0 0 0 0 

Energia 0 0 0 0 0 

Transporte 2.287.947,92 2.325.153,47 1.076.695,77 937.825,70 
1.450.468,4

4 

Desporto e lazer 225.392,62 159.750,18 85.176,43 186.105,40 146.856,93 

Encargos especiais 564.372,83 691.644,30 644.216,00 1.982.674,81 
1.966.399,4

9 

Fonte: Prefeitura de Rondon do Pará (Despesas por função, em reais, preços correntes) 

 

Se fossem mantidos os investimentos da Prefeitura em habitação nos níveis atuais, 

calcula-se que seriam necessários aproximadamente 2.683 anos para atender integralmente a 

demanda calculada. Estão previstos, de acordo com o PPA para o triênio 2014/2016, 

investimentos do governo municipal de R$ 880.00,00, através da “Ação 0125 - Ampliação do 

programa habitacional, com construção de casa popular atendendo demanda previamente 

averbada”, visando construir 110 novas unidades habitacionais. 

A partir deste quadro, conclui-se que o equacionamento da demanda depende, 

fundamentalmente, da ampliação do montante de recursos a serem investidos em habitação, e 

na geração de emprego e renda. 
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6. Programas e ações prioritárias 

Rondon do Pará tem acumulado um deficit habitacional de 4.470 moradias, que se 

encontram em assentamentos precários e na zona rural; a demanda futura por novas moradias na 

faixa de 0 a 3 SM é de 8.846 no horizonte temporal do Plano. Logo, o número total de novas 

habitações que precisariam ser produzidas ao longo dos próximos dez anos para zerar o déficit 

habitacional e atender a demanda demográfica futura é de 13.316 moradias. 

A oferta de moradia para esta faixa da população é a única maneira de evitar a formação 

de novos assentamentos precários e a continuidade daqueles existentes por aumento de 

densidade, ampliando os efeitos da degradação na cidade. A produção habitacional tem de ser 

planejada na escala das necessidades atuais e da demanda demográfica futura. 

Estimou-se o custo total de atendimento das necessidades habitacionais do município em 

R$ 403.748.882,30, volume de recursos que supera a previsão de toda arrecadação municipal no 

exercício de 2013 em mais de seis vezes, estimada em R$ 64 Milhões.  

Uma das principais estratégias a adotar diz respeito à dotação de recursos orçamentários 

representativos para a área de habitação durante o horizonte do PLHIS, a atualização do Código 

Tributário, da Planta Genérica de Valores e do Cadastro Imobiliário (previstos no Programa de 

Modernização da Administração Tributária e de Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, em 

andamento). 

A estrutura institucional não está aparelhada para fazer frente à dimensão do problema 

habitacional, pois a equipe técnica é reduzida, há sobreposição de atribuições, o sistema de 

informações é insuficiente e a dificuldade de captação de recursos externos. É necessário instituir 

uma secretaria de Urbanismo e Habitação que integre as políticas urbana e habitacional às demais 

ações de governo. 

A questão da terra também é central, deve-se articular uma série de medidas para 

aumentar a disponibilidade de terras tornando acessível a sua aquisição, como o estímulo aos 

proprietários de grandes e médios terrenos com dívida tributária ou para bancos públicos para 

que procedam à dação em pagamento; a delimitação e regulamentação de ZEIS (áreas vazias) 

após a aprovação da revisão do Plano Diretor; aquisição de terras pelo Município para compor um 

banco de terras que possibilite a expansão da cidade de forma ordenada. 

Portanto, os eixos principais da ação do governo local devem ser na institucionalização de 

uma estrutura adequada à elaboração, acompanhamento, fiscalização e implantação dos projetos 

físico-territoriais, à obtenção de recursos de outras esferas de governo para urbanização e à 
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obtenção de terra urbanizada para fazer frente aos desafios colocados pela rápida expansão 

urbana que deverá vir. 

Cenários 

Em função da instituição do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS)  e  

Fundo  Nacional  de  Habitação de Interesse Social  (FNHIS), instituído  pela  Lei  Federal  11.124  

de  16  de  junho  de  2005  regulamentada  pelo Decreto Federal 5.796 de 6 de junho de 2006, foi 

criado o Fundo  Municipal de  Habitação e seu Conselho Gestor, nos moldes fixados na legislação 

federal. A criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará pela lei 

nº 629/2011, de 01 de março de 2011 e do Conselho Gestor do Fundo ainda não foi suficiente 

para ampliar os recursos próprios orçamentários do município em novos projetos, conforme 

verificado no Diagnóstico do PLHIS. Trata-se, portanto, de elemento essencial à ampliação da 

produção habitacional local o incremento do Fundo Municipal, que poderá financiar projetos em 

todos os programas previstos. 
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7. Metodologia utilizada no 

desenvolvimento de cenários de 

planejamento 

A construção de cenários deve fundamentar-se: 

 No estabelecimento de objetivos gerais e setoriais, originados do consenso entre 

a Administração Municipal e a população; 

 Nas especificidades, carências e forças do município; 

 Nas ameaças críticas ao município, o que significa dizer, quais os problemas mais 

graves que o município vem enfrentando; 

 Na definição das oportunidades, as quais indicam se há alguma ação favorável em 

curso para que a ameaça seja minimizada e as forças sejam maximizadas. 

Para tanto, é necessário analisar sistematicamente os dados obtidos no diagnóstico do 

setor habitacional, as diretrizes legais e anseios populares para o setor, com vistas a identificar as 

possibilidades de desenvolvimento. 

Desta forma, a elaboração de cenários para a habitação deve observar a situação 

presente e considerar os caminhos possíveis que podem ser trilhados para atingir as exigências 

impostas pelas legislações estadual e federal, bem como as principais aspirações da comunidade – 

exigências estas que deverão estar expressas nos objetivos gerais e específicos definidos no 

plano. 

A prospecção de cenários como ferramenta para a avaliação estratégica e elaboração de 

prognósticos tem sido muito utilizada por corporações e organizações governamentais, pois, 

conforme Marcial e Costa (2001), as constantes mudanças e imposições mercadológicas e legais, 

pelas quais as instituições estão submetidas, forçam-nas a desenvolver um caráter adaptativo e 

cada vez mais acelerado às inconstâncias do ambiente que estão inseridas. 

Neste sentido, a capacidade de predição torna-se cada vez mais preponderante à 

continuidade e ao desenvolvimento das instituições em seus nichos. Ou seja, o desenvolvimento 

de prognósticos conduz a organização a desenvolver atitudes pré e pró-ativas em relação ao 

futuro, visando alcançar um futuro almejado, ou ainda, minimamente aceito em termos legais. 

São diversas as metodologias de predição conhecidas na literatura. Segundo Marcial e 

Costa (2001), para a previsão clássica, é possível predizer o futuro baseando-se exclusivamente no 

passado e considerando que o futuro é único e certo. Entretanto, esta visão é extremamente 
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mecanicista e prioriza as análises quantitativas, e não abrange qualitativamente os fatores e as 

externalidades importantes para o desenvolvimento do futuro. 

Neste sentido, apesar de mais complexas, as metodologias que consideram quantitativa e 

qualitativamente os fatores intervenientes à instituição – ou no caso da gestão pública, à 

sociedade – permitem a predição e elaboração de cenários mais confiáveis, pois costumam 

trabalhar de modo sistemático, observando as características da organização – ou comunidade – 

as externalidades, as perspectivas de mudanças e os anseios perante o ambiente em que estas 

estão inseridas. 

Deste modo, para a elaboração de um prognóstico que retrate com confiabilidade 

razoável as perspectivas do setor habitacional no município de Rondon do Pará, buscou-se utilizar 

metodologia de análise holística e já consagrada nas ciências gerenciais: Trata-se da Metodologia 

de Análise SWOT, em português FOFA, que é muito utilizada em planejamento estratégico de 

empresas e na avaliação e planejamento de setores públicos, como crescimento urbano, definição 

de políticas de uso e ocupação do solo e também o saneamento básico (DAYCHOUN, 2007). 

Análise SWOT 

Dentre as metodologias existentes para a avaliação de diagnósticos, elaboração de 

cenários e planejamento em geral, a análise SWOT revela-se bastante adequada, por considerar 

de maneira sistêmica as forças e fraquezas intrínsecas do objeto de estudo e as oportunidades e 

ameaças que o rodeiam. Isto permite uma avaliação com vistas a aproveitar as oportunidades e 

atenuar as ameaças a partir dos pontos fortes identificados e, com relação aos pontos fracos, 

permite planejar ações para minimizá-los, observando as interferências do ambiente. 

A consolidação deste tipo de análise deu-se a partir de estudos da escola de 

administração da Harvard Business School, nas décadas de 1960 e 1970. O modelo proposto trata 

da elaboração de estratégia gerencial que vise uma adequação entre as capacidades internas e as 

possibilidades externas, referentes a um sistema. (TCU, 2003) 

Contudo, a ideia principal da análise SWOT deriva de documentos milenares, os quais se 

pode destacar o livro “A Arte da Guerra” de Sun Tzu, no qual em 500 a.C., aconselha em 

determinado trecho: 

"Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre 

as oportunidades e proteja-se contra as ameaças" (SUN TZU, 2003) 
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A sigla SWOT advém das palavras em inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities e 

Threats; as quais significam, respectivamente, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por 

sua vez, a sigla FOFA - também utilizada para descrever a metodologia -, originou-se das mesmas 

palavras, porém em língua portuguesa (TCU, 2003). 

Neste documento, será adotada a nomenclatura FOFA quando for necessário referenciar 

o método. 

Desenvolvimento de análise fofa 

Para o emprego da metodologia FOFA, é necessário que seja diagnosticado todo o 

sistema, sobretudo com relação à área de interesse – econômica, social, ambiental, etc. Além 

disso, por tratar-se de uma metodologia voltada a fornecer subsídios ao planejamento, as ações 

participativas – participação popular, pesquisa acerca de anseios pessoais e comunitários – são 

fundamentais para a condução adequada da análise situacional do sistema. 

A análise FOFA pode ser empregada qualitativa e quantitativamente para a avaliação e 

planejamento do setor habitacional. 

 

Análise qualitativa das matrizes fofa  

Em termos qualitativos, devem-se identificar as principais forças e fraquezas do sistema, 

bem como as oportunidades e ameaças que o rodeiam. Pode-se, então, elaborar uma matriz para 

cada setor, eixo ou sistema. Os fatores internos são os pontos fortes e os pontos fracos, 

intrínsecos ao sistema; já os fatores externos, as oportunidades e as ameaças, são dependentes 

do meio em que o sistema está inserido (DAYCHOUM, 2007). 

A Figura 1. Representação da montagem da matriz FOFA 

, apresenta um esquema de matriz, que pode ser utilizada para uma análise FOFA: 

 

Figura 1. Representação da montagem da matriz FOFA 

 Aspectos Negativos Aspectos Positivos 

Ambiente 
Interno 

Fraquezas Forças 

Ambiente 
Externo 

Ameaças Oportunidades 

Fonte: Interação Urbana  
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A elaboração do diagnóstico do setor habitacional, a partir do levantamento de dados 

primários e secundários, bem como das discussões com a comunidade, reuniões com agentes e 

instituições envolvidas com a questão no município permitiram a sistematização e classificação 

dos fatores de planejamento na matriz FOFA, para cada eixo do saneamento básico. 

A partir dessas, foi possível agrupar essas características em abordagens, conforme a 

existência de semelhanças teóricas entre elas. Esse agrupamento pode ser definido como a 

construção de constructos que, conforme Figueiredo et al (2005), tratam-se de abstrações 

teóricas que reúnem em um só tema um conjunto de ideias, questões ou tópicos com 

características similares. 

No presente trabalho, foram definidos cinco constructos: 

 Gestão dos Serviços Prestados; 

 Atendimento e Abrangência; 

 Programas, Projetos e Ações Previstas; 

 Recursos e Receitas; 

 Participação Social. 

Para exemplificar, um dos constructos definidos a partir do levantamento das matrizes 

FOFA referentes aos eixos da habitação de Rondon do Pará foi “Recursos e Receitas”. Este 

constructo englobou, em ambiente interno, os pontos fracos “IPTU baixo e valor venal 

desatualizado” e “Recursos próprios insuficientes”; e, em ambiente externo, a oportunidade 

“Disponibilidade de recursos externos” e a ameaça “Dificuldades políticas para alterar valor 

venal”. Assim, foram geradas as matrizes para cada eixo do setor habitacional. 

 

Adaptação metodológica: agrupamento e ponderação das matrizes fofa  

A partir da elaboração das matrizes FOFA e com vistas a facilitar o entendimento da 

aplicação da metodologia e evidenciar, diretamente, os problemas do setor habitacional em 

Rondon do Pará, os quadrantes de fraquezas (ambiente interno) e ameaças (ambiente externo) 

foram agrupados em “Problemas: Fraquezas e ameaças”. Da mesma forma, os quadrantes de 

forças (ambiente interno) e oportunidades (ambiente externo) foram agrupados em “Pontos 

favoráveis: Ponto forte e oportunidades”.  

Com essa adaptação metodológica foi possível evidenciar os principais gargalos da 

habitação social em Rondon do Pará e correlacioná-los, diretamente, aos pontos favoráveis. Além 
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disso, facilitaram a ponderação e a própria compreensão da análise quantitativa, conforme será 

apresentado a seguir. 

8. Forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças identificadas 

A partir do levantamento de dados primários e secundários, bem como das discussões 

com a comunidade, reuniões com agentes e instituições envolvidas com a questão habitacional 

no município apresentado no Diagnóstico, foi realizada a sistematização e classificação dos 

fatores de planejamento na matriz FOFA, agrupada nos diferentes constructos. 

A seguir, apresentam-se as matrizes FOFA, geradas para o planejamento habitacional no 

município, bem como os agrupamentos em constructos. 

 

Tabela 14. FOFA – Habitação de interesse social 

 Fraquezas (Pontos Fracos) Forças (Pontos Fortes) 

A
M

B
IE

N
TE

 IN
TE

R
N

O
 

Gestão dos 
Serviços 

Prestados 

Inexistência de um organismo 
responsável pelo setor de habitação 

na Prefeitura 

Disposição política da administração 
para mudanças 

Dificuldade para produzir projetos, 
por falta de corpo técnico permanente 

em número suficiente 

Servidores municipais motivados para 
produzir 

Atendimento 
e Abrangência 

Cadastro imobiliário desatualizado 
Disponibilidade de terras para ocupação 

urbana 

Ausência de projetos habitacionais na 
zona rural 

Oferta de financiamento pelo MCMV 
Rural 

Distribuição de lotes pela Prefeitura 
sem controle efetivo da necessidade 

dos beneficiários 
Grande quantidade de lotes produzidos 

Autoconstruções de moradias sem 
qualquer assistência técnica do poder 

público 

Obras em andamento de abastecimetno 
de água para atender demanda dispersa 

de infraestrutura 

Programas, 
Projetos e 

Ações 
Previstas 

Deficit alto de unidades habitacionais 
Projeto em andamento de 50 unidades 

pelo MCMV 

Recursos e  
Receitas 

Apenas 0,33% do orçamento aplicado 
em habitação nos últimos 5 anos 

Possibilidade de obter recursos federais 
e ampliar investimentos com recursos 

próprios a partir de 2014 

Participação     
Social 

Pouca participação da sociedade no 
Conselho do Fundo Municipal 
Habitação de Interesse Social 

Abertura do governo local para 
participação social nas decisões 

Tabela continua... 
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...continuação da tabela. 

 Ameaças Oportunidades 

A
M

B
IE

N
TE

 E
X

TE
R

N
O

 

Atendimento 
e Abrangência 

Ausência de uma estrutura e quadro 
de servidores adequados à demanda 

por habitação 
Registro atualizado no Cadúnico 

Legislação e 
Fiscalização 

Construção de moradias irregulares, 
insalubres e em áreas de risco 

Lei 11.124/2005: Existência de marco 
regulatório do Sistema Nacional de 

Habitação 

Ocupação de áreas particulares, 
gerando conflitos 

Novo Plano Diretor: marco regulatório 
do parcelamento do solo 

Programas, 
Projetos e 

Ações 
Previstas 

Aceleração da ocupação urbana sem 
controle e fiscalização do poder 

público 

Possibilidade de articulação institucional 
para o Planejamento: Cooperação 

Técnica da Votorantim e UNIFESSPA 

Aceleração da ocupação urbana sem 
controle e fiscalização do poder 

público em Santa Lúcia, assentamento 
mais próximo das obras da 

Votorantim 

Possibilidade de aplicar o Plano Diretor e 
demais planos físico-territoriais e o 

Código de Obras para fiscalizar 
edificações particulares e a ocupação 

adequada do solo urbano 

Recursos e  
Receitas 

Intempestividade no repasse de 
recursos governamentais 

Disponibidade de recursos federais, 
como por exemplo, MCMV 

Lapso temporal entre a elaboração do 
projeto, aprovação técnica e liberação 

do recurso 

Aumento da arrecadação municipal em 
função do início das atividades da 

Votorantim 

Dificuldades para cobrar IPTU em 
valores de mercado 

Aumento da atividade da construção civil 
poderá proporcionar nova visão sobre a 

questão 

Participação     
Social 

Ausência de discussão sobre os 
problemas habitacionais 

Possibilidade de discussão sobre o tema 
com o PLHIS 

Entidades existentes pouco afeitas à 
questão habitacional 

Possibilidade de envolvimento das 
entidades na discussão dos planos 

setoriais de habitação, saneamento e 
mobilidade e Plano Diretor 

Fonte: Interação Urbana 
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9. Análise de gargalos no setor da habitação 

As tabelas que relacionam os problemas (ameaças e fraquezas) e os pontos favoráveis 

(forças e oportunidades) com suas respectivas pontuações, resultaram na determinação dos 

gargalos. A identificação dos gargalos consistiu em destacar os maiores valores obtidos dos 

produtos entre a relevância do problema e a incerteza dos pontos favoráveis relacionados.  

Foram identificados 19 problemas a partir do agrupamento das fraquezas e ameaças 

destacadas na matriz FOFA. Destaca-se que para cada problema os pontos favoráveis foram 

relacionados, quando identificados, conforme a Tabela 15, a seguir. 

 

Tabela 15. Análise de gargalos no setor habitacional 

Problemas: Fraquezas e Ameaças Pontos favoráveis: Forças e Oportunidades 

Inexistência de um organismo responsável pelo setor 
de habitação na Prefeitura 

Disposição política da administração para 
mudanças 

Dificuldade para produzir projetos, por falta de 
corpo técnico permanente em número suficiente 

Servidores municipais motivados para produzir 

Cadastro imobiliário desatualizado 
Disponibilidade de terras para ocupação urbana 

 

Ausência de projetos habitacionais na zona rural Oferta de financiamento pelo MCMV Rural 

Distribuição de lotes pela Prefeitura sem controle 
efetivo da necessidade dos beneficiários 

Grande quantidade de lotes produzidos 

Autoconstrução de moradias sem qualquer controle 
e assistência técnica do poder público 

Obras em andamento de abastecimento de água 
para atender demanda dispersa de infraestrutura 

Deficit alto de unidades habitacionais 
Projeto em andamento de 50 unidades pelo 

MCMV 

Apenas 0,33% do orçamento aplicado em habitação 
nos últimos 5 anos 

Possibilidade de obter novos recursos federais e 
ampliar despesas com recursos próprios a partir 

de 2014 

Pouca participação da sociedade no Conselho do 
Fundo Municipal Habitação de Interesse Social 

Abertura do governo local para participação 
social nas decisões 

Ausência de uma estrutura e quadro de servidores 
adequados à demanda por habitação 

Registro atualizado no Cadúnico 

Construção de moradias irregulares, insalubres e em 
áreas de risco 

Lei 11.124/2005: Existência de marco regulatório 
do Sistema Nacional de Habitação 

Ocupação de áreas particulares com parcelamentos 
irregulares, gerando conflitos e vazios urbanos 

Novo Plano Diretor: marco regulatório do 
parcelamento do solo 

Aceleração da ocupação urbana sem controle e 
fiscalização do poder público 

Possibilidade de articulação institucional para o 
Planejamento: Cooperação Técnica da 

Votorantim e de UNIFESSPA 

Tabela continua ... 

 

 

 

... continuação da tabela. 
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Aceleração da ocupação urbana sem controle e 
fiscalização do poder público em Santa Lúcia, 

assentamento mais próximo das obras da 
Votorantim 

Possibilidade de aplicar o Plano Diretor e demais 
planos físico-territoriais e o Código de Obras para 

fiscalizar edificações particulares e a ocupação 
adequada do solo urbano 

Intempestividade no repasse de recursos 
governamentais 

Disponibidade de recursos federais, como por 
exemplo, MCMV 

Lapso temporal entre a elaboração do projeto, 
aprovação técnica e liberação do recurso 

Aumento da arrecadação municipal em função 
do início das atividades da Votorantim 

Dificuldades para cobrar IPTU 
Aumento da atividade da construção civil poderá 

proporcionar nova visão sobre a questão 

Ausência de discussão sobre os problemas 
habitacionais 

Possibilidade de discussão sobre o tema com o 
PLHIS 

Entidades existentes pouco afeitas à questão 
habitacional 

Possibilidade de envolvimento das entidades na 
discussão dos planos setoriais de habitação, 

saneamento e mobilidade e Plano Diretor 

Fonte: Interação Urbana 
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10. Definição de cenários 

A concepção dos cenários para o setor de habitação do município de Rondon do Pará 

pautou-se em três abordagens distintas de futuro: cenário ideal, e dois cenários mais próximos da 

realidade – tendencial e almejado. 

A primeira, utópica, leva em consideração a inexistência de fatores limitantes à 

consecução do objetivo principal: habitação de qualidade para todos os moradores do município. 

A segunda considera que as decisões tomadas para o setor serão tendências do que 

costuma ocorrer hoje, de modo que os agentes continuarão a atuar de maneira desarticulada, 

com postura intempestiva nas tomadas de decisão e predominância de ações paliativas e sem 

foco no PLHIS. Neste caso, nem todos os gargalos do setor serão sanados, devido à inércia e 

desarticulação dos agentes e das ações. 

A terceira abordagem tem como foco a realidade normativa brasileira para o setor, sob a 

qual se prioriza a redução do deficit habitacional até 2023. Para tanto se considera que as ações e 

intervenções relacionadas à habitação de Rondon do Pará estarão contextualizadas com o PLHIS e 

principalmente, serão tomadas de maneira participativa e, sobretudo, focando não somente o 

atendimento quantitativo a todas as demanda, mas também em qualidade crescente e que 

tragam benefícios a toda sociedade rondonense. 

Cenário ideal 

Para se conceber um cenário ideal do município de Rondon do Pará, deve-se 

desconsiderar fatores limitantes à boa execução e admitir o cumprimento de todas as diretrizes 

legais estabelecidas no âmbito federal, estadual e municipal. 

Desta forma, este cenário, que também pode ser considerado utópico, independe da 

situação, ou do diagnóstico do setor habitacional no município. Além disso, supõe-se que há 

disponibilidade de recursos, tempo e, sobretudo, consenso entre todos os setores envolvidos, 

principalmente, da sociedade. 

Assim, como base para a elaboração deste cenário utilizou-se a Lei Federal 11.124/2005, 

que trata do Sistema Nacional de Habitação. O princípio primordial preconizado nesta lei é a 

erradicação do deficit habitacional e, a partir dele, definiu-se o cenário utópico a partir de 

exercício teórico.  
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Então, são diversas as etapas que deveriam ser cumpridas para se obter o princípio 

requerido e isto implica em importantes impactos na sociedade e, sobretudo, no ambiente 

construído. Com a erradicação do deficit habitacional, pode-se considerar que o cenário ideal, 

para a habitação social, possuirá as seguintes características: 

 Capacidade de oferta de moradias igual à demanda; 

 Definição de plano de uso e ocupação do solo, bem como ocupação de áreas vazias 

da cidade; 

 Subsídios e prestações justas sob a ótica da renda dos beneficiários; 

 Participação popular nas tomadas de decisões e condução dos serviços; 

 Regulação e fiscalização eficientes; 

 Planejamento antecipado; 

 Outros. 

As características do cenário ideal serão infinitas, porém, sempre positivas, justamente 

porque, para sua concepção, não existe nenhum fator limitante, seja técnico, econômico, 

temporal, ou social. Portanto, o cenário utópico atende a todos os anseios e sonhos para a 

habitação do município de Rondon do Pará. 

Cenário tendencial 

De modo geral, no cenário tendencial, as decisões tomadas para a habitação em Rondon 

do Pará permanecerão como são feitas hoje. Este cenário evidencia grandes deficiências de 

infraestrutura, de quantidade e qualidade das moradias, de regularização fundiária. Por outro 

lado, é uma tendência, inclusive em termos legais, que o município consolide o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável, com vistas a minimizar a desarticulação entre 

os agentes que produzem o ambiente construído (inclusive moradias) e ampliem a participação da 

sociedade nos processos de tomadas de decisão. 

Cenário almejado 

O terceiro cenário elaborado para a habitação em Rondon do Pará buscou conciliar as 

perspectivas do cenário ideal com a realidade do município, identificada e discutida nas análises 

qualitativa e quantitativa das matrizes FOFA. 

Neste sentido, focou-se no panorama normativo brasileiro, considerando o horizonte de 

planejamento (10 anos), as dificuldades municipais e caminhos possíveis do município explorar 
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para minimizar suas deficiências e alcançar um padrão adequado. Deve-se ressaltar que o cenário 

almejado trata-se de um cenário dentro das possibilidades municipais e preconiza ações 

coordenadas entre os agentes do setor, centralizadas no PLHIS e direcionadas para um 

aprimoramento contínuo dos serviços. 

Assim, para cada eixo, pressupõe-se que: 

 A oferta dos serviços acompanhe a demanda; 

 Haverá incentivo e programa permanente de educação, com vistas a conscientizar 

a população a fazer bom uso dos serviços oferecidos pela Prefeitura e agir 

participativamente; 

 A participação popular nas decisões do setor habitacional seja crescente e 

coordenada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável; 

 As decisões tomadas em nível municipal estejam articuladas com as ações 

regionais, e estaduais e, sobretudo, foquem nos objetivos do PLHIS; 

 Ainda que existam divergências burocráticas, a colaboração entre os agentes do 

setor habitacional seja melhor do que hoje. 

 

Cenário almejado – setor de habitação em Rondon do Pará  

De um modo geral, os serviços relacionados à habitação no município de Rondon do Pará 

apresentam grande distinção ao comparar os serviços prestados na zona urbana e os serviços da 

zona rural, evidenciaram necessidade de intervenções na zona rural. 

O município não dispõe de estrutura organizacional para assumir, de maneira imediata, os 

serviços de habitação na região urbana do município, na proporção exigida pela gravidade dos 

problemas enfrentados. Por outro lado, existe a perspectiva de ampliação da arrecadação 

municipal em função da Votorantim. 

Deste modo, observando a qualidade dos serviços prestados hoje pela Prefeitura, a 

capacidade técnica, operacional, estrutural, financeira e de endividamento e, principalmente, 

considerando a realidade municipal, é sensato admitir que o caminho mais adequado para o 

equacionamento da questão habitacional passe pela criação e instalação de uma Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Habitação e pela realização de convênios com os governos federal e 

estadual para obtenção de recursos e parcerias com a iniciativa privada. Para tanto, deverá ser 
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constituída equipe técnica específica para a articulação prefeitura - entidades e instituições 

parceiras, para desenvolver projetos e fiscalizar obras.  

Para enfrentar especificamente a demanda da zona rural, o município deve apoiar a 

criação de associações, visando obter recursos do MCMV rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

11. Proposições: ações prioritárias para o 

cumprimento dos objetivos 

A Tabela 16 sistematiza todos os projetos, programas e ações estabelecidos para o Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social de Rondon do Pará para o horizonte de projeto e, em 

decorrência, para o curto, médio e longo prazo. As prioridades para as ações foram estabelecidas 

em audiências públicas e reuniões com a comunidade. 

 
Tabela 16. Programas, projetos, ações, metas e indicadores 

Tabela continua... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas e 
Ações 

Indicador 

Meta 

Meta esperada Meta possível 

P
ro

gr
am

a 
d

e 

P
ro

d
u

çã
o

 d
a 

H
ab

it
aç

ão
 

Nº de moradias produzidas para 
atender aos assentamentos 

precários 

Produção de 2.000 
moradias 

Produção de 200 
moradias/ano 

Nº de capacitações realizadas para 
produção de moradias 

Realização de 4 
capacitações 

Realização de 2 
capacitações ao ano 

Nº de assentamentos precários a 
serem urbanizados 

Urbanização de 3 
assentamentos 

precários 

Urbanização de 1 
assentamento precário a 

cada três anos 

P
ro

gr
am

a 
d

e 

U
rb

an
iz

aç
ão

 d
e 

A
ss

e
n

ta
m

en
to

s 
P

re
cá

ri
o

s 
e

 R
eg

u
la

ri
za

çã
o

 
Fu

n
d

iá
ri

a 

% de situações de risco eliminadas 
Eliminação de 100% das 

situações de risco 

Eliminação de 10% das 
situações de risco ao ano 

 

% de situações de insalubridade 
eliminadas 

Eliminação de 100% das 
situações de 
insalubridade 

Eliminação de 10% das 
situações de 

insalubridade ao ano 

Nº de unidades habitacionais que 
receberão melhorias, incluindo 

sanitários e dormitório adicional 

Melhoria de 1.000 
moradias 
precárias 

Intervenções realizadas 
em 100 moradias ao ano 

Nº famílias a serem regularizadas 
nos assentamentos prioritários 

190 famílias a terem seu 
imóvel regularizado 

Atendimento a 19 
famílias por ano 

Nº de famílias em áreas de risco e 
APP a serem realocadas 

Realocação de 100 
famílias 

Realocação de 5 famílias 
ao ano 
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... continuação da tabela. 

Fonte: Adaptado de ECOTÉCNICA, 2011. 
  

P
ro

gr
am

a 
d

e 
U

rb
an

iz
aç

ão
 d

e 
A

ss
e

n
ta

m
en

to
s 

P
re

cá
ri

o
s 

e
 

R
eg

u
la

ri
za

çã
o

 F
u

n
d

iá
ri

a % da área de realocação/intervenção 
Recuperação de 100% 
da área de intervenção 

Recuperação de 100% 
da área de 

intervenção/ano 

Nº de palestras de educação 
ambiental aplicadas na comunidade 

Realização de 10 
palestras 

Realização de 1 palestra 
por ano 

Nº de novas ocupações 0 ocupações 0 ocupações/ano 

P
ro

gr
am

a 
d

e 
A

ss
is

tê
n

ci
a 

Té
cn

ic
a,

 M
e

lh
o

ri
a 

d
as

 H
ab

it
aç

õ
e

s 
e

 
A

u
to

p
ro

m
o

çã
o

 H
ab

it
ac

io
n

al
 A

ss
is

ti
d

a 

% de atendimentos de assistência 
técnica gratuita realizados em 

relação ao número de solicitações 

Atendimento de 100% 
dos 

casos solicitados 

100% atendimentos por 
ano 

 

Nº de cartilhas ou folders 
distribuídos 

Distribuição de 1000 
cartilhas ou folders à 
população objeto do 

trabalho 

Distribuição de 200 
cartilhas 

ou folders à população 
objeto do trabalho por 

ano 

Nº de convênios com universidades, 
entidades técnicas e profissionais 

para assistência técnica 

Conveniar com 2 
universidades e 2 

entidades técnicas e 
profissionais 

Convênio com 
UNIFESSPA, UFPA, CAU 

e CREA até 2015 

Nº de capacitações realizadas para a 
área de habitação 

Realização de 01 
capacitação 

semestralmente para a 
área de habitação 

Realização de 02 
capacitações para a 

área de 
habitação ao ano 

A
çõ

e
s 

Nº de leis do setor implantadas 

Aprovação da lei do 
PLHIS, PMATHabi e da 

criação da Secretaria de 
Urbanismo e Habitação 

e cargos públicos 

Aprovação da lei do 
PLHIS, PMATHabi e da 

criação da Secretaria de 
Urbanismo e Habitação 

e cargos públicos em 
2014 

Nº de profissionais contratados para 
a área de habitação 

Contratação de 04 
profissionais (arquiteto, 
engenheiro, desenhista 
e assistente social) em 

2014 

Contratação de 04 
Profissionais (arquiteto, 
engenheiro , desenhista 
e assistente social) em 

2014 

Nº de softwares/sistemas e 
computadores, impressoras, 

adquiridos. 

Aquisição de 
softwares/sistemas e 

computadores 
(contínuo) 

Aquisição de 01 
softwares/sistemas e 2 

computadores para o 1º 
ano. 

 

Lei específica regulamentando Zonas 
Especiais de Habitação de Interesse 

Social – ZEIS 

Aprovação de lei 
específica 

regulamentando ZEIS 
em 2014 

Aprovação de lei 
específica 

regulamentando ZEIS 
em 2014 

Ampliar o montante de recursos do 
Orçamento Municipal destinado a 

habitação 

Atingir 1% do 
orçamento municipal 
para habitação social 

até 2015 

Atingir 1% do 
orçamento municipal 
para habitação social 

em 2015 
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12. Aplicabilidade dos cenários elaborados 

A elaboração dos cenários do setor de habitação para o município de Rondon do Pará 

permitiu visualizar, de maneira sistêmica, os caminhos possíveis para o desenvolvimento do 

município no que concerne à habitação. O ponto de partida para a verificação da aplicabilidade 

dos cenários elaborados é o próprio cenário ideal. Isto porque este cenário é utópico, no sentido 

de que a busca por alcançá-lo deverá ser contínua, uma vez que, na realidade, existem muitas 

interferências, as quais independem do controle municipal. 

Isso significa que o cenário ideal não é aplicável na prática, de modo que não é esperado 

que, no horizonte de planejamento, ele seja alcançado. Entretanto, é didático, pois deve ser um 

objetivo a ser perseguido constantemente pelos agentes do setor no município. 

Por outro lado, o cenário tendencial revela o caminho mais provável a ser tomado pelo 

município, em virtude da maneira como a questão é conduzida atualmente. Entretanto, este 

cenário destoa do PLHIS. Assim, se o cenário tendencial for tomado como aplicação prática, as 

melhorias a serem desempenhadas para o setor serão mínimas, pontuais, desarticuladas e 

paliativas. 

Dessa forma, o cenário almejado é aquele que se recomenda como foco de planejamento 

– até por isso recebeu essa denominação. Ele traça o panorama normativo brasileiro para a 

habitação e, a partir disso, revela caminhos que o município pode tomar para atingir melhorias 

significativas, minimizar os pontos falhos atuais e promover o desenvolvimento setorial de modo 

duradouro. 

Destaca-se que para tornar o cenário almejado em uma realidade municipal, é necessário 

que a administração municipal promova constantemente a participação efetiva da população nas 

decisões e, principalmente, atue como agente conciliador das divergências burocrático - 

partidárias, bem como promotor de cooperação entre os diversos agentes atuantes no setor. 

A aplicabilidade do cenário almejado é, então, significativa. Para tanto, será necessário 

uma estruturação mínima municipal para a coordenação das ações integradas do setor e a 

captação contínua de recursos externos, com a elaboração e contratação de projetos técnicos, a 

promoção de políticas de produção e melhorias habitacionais, o estabelecimento de parcerias e a 

priorização das ações setorizadas. 
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Programa de urbanização de assentamentos precários e 

regularização fundiária 

O Programa de Urbanização de Assentamentos Precários e Regularização Fundiária deve 

atender os moradores das regiões de baixa renda com o fornecimento de infraestrutura urbana, 

seja com a regularização do seu terreno ou com o reassentamento daquelas que não podem 

permanecer no atual local de moradia e tem na entrega de um título de propriedade definitivo 

em local dotado de condições de habitação e infraestrutura o seu principal objetivo. A melhoria 

das condições de vida da população residente em áreas de ocupação irregular envolve ações de 

urbanização, saneamento e reassentamento de famílias, principalmente para remoção das 

ocupações em áreas de preservação permanente ou áreas  de  risco. 

Também envolve ações de recuperação ambiental das áreas degradadas pela ocupação  

desordenada  e  de  trabalho  social  com  o  objetivo  de  garantir condições  para  o  exercício  da  

participação comunitária, para a melhoria da qualidade de vida das famílias, que se  expressa  e se  

desenvolve  através  da promoção, mobilização  e organização das comunidades, educação  

sanitária  e ambiental,  implantação  de  atividades  voltadas  à  geração  de  trabalho  e  renda  e 

integração nos serviços e programas sociais. 

O programa segue as seguintes linhas de ação: 

 Urbanização de assentamentos precários – tem como objetivo a melhoria das 

condições de habitabilidade da população residente nas áreas de ocupação 

irregular e  a  integração  com  o  entorno,  compreendendo  obras  para  viabilizar  

a  circulação interna  e  externa  ao  assentamento,  eliminar  situações  de  risco,  

garantir  a salubridade  e  implantar  infraestrutura  (redes  de  drenagem,  coleta  

de  esgoto, energia elétrica, abastecimento de água, iluminação pública e sistema 

viário); 

 Provisão de novas unidades habitacionais – tem como objetivo o atendimento de  

famílias  nos  casos  de  necessidade  de  reassentamento  em  novo loteamento,  

remanejamento  dentro  da  área de  ocupação irregular  e/ou  quando  há 

necessidade de melhoria das condições de habitabilidade das moradias;  

 Regularização Fundiária – visa a titulação dos moradores, de forma a integrá-los à  

legalidade  urbana,  com  acesso  ao  sistema  viário  e  à  rede  de  infraestrutura 

urbana, garantindo uma fração  mínima de solo por família que permite a 

regularização da moradia com padrões de habitabilidade adequados; 
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 Recuperação ambiental  –  tem  o  objetivo  de  auxiliar  na  prevenção, 

minimização  ou  redução da degradação do ambiente, envolvendo várias 

soluções como a correção dos processos já instalados, melhoria das condições de 

moradia e implantação de infraestrutura; 

 Participação da comunidade – entendida como um processo pedagógico de 

construção de cidadania que visa integração da população local em todas as 

etapas do projeto,  desde a elaboração até sua implantação, com objetivo de 

adequá-lo às necessidades das comunidades beneficiadas, promovendo a gestão 

participativa e a sustentabilidade do empreendimento. 

 Recuperação da moradia – tem por objetivo a recuperação das moradias em 

madeira  em que seja necessária a demolição de parte da edificação, sendo 

reconstruída área equivalente à demolida dentro do mesmo lote. 

 Melhorias habitacionais - tem por objetivo melhorar as condições de 

habitabilidade das moradias, e compreendem reformas necessárias nas 

edificações, construção de instalações sanitárias e banheiros, no caso das 

moradias não possuem esse tipo de instalação. 

 Prevenção e contenção de novas ocupações irregulares - consiste na vigilância das 

áreas públicas para conter ocupações irregulares. 

O processo de regularização permite a inclusão do assentamento na cidade formal, dando 

uma existência legal à ocupação. Isto requer a aprovação da planta do loteamento, dando origem 

ao título definitivo. 

As ações para a regularização fundiária no Município de Rondon do Pará compreendem: 

 Levantamento da situação dominial da área (documentação); 

 Levantamento planialtimétrico cadastral para definir a configuração da ocupação; 

 Realização de cadastro socioeconômico dos moradores, identificando as famílias e 

os domicílios;  

 Elaboração de planta de loteamento compatibilizando ao máximo a distribuição 

dos lotes com os padrões urbanísticos legais; 

 Aprovação da planta de loteamento junto aos órgãos competentes; 

 Registro da planta de loteamento no cartório de registro de imóveis; 

 Elaboração do perfil socioeconômico dos moradores e negociação com as famílias 

para a comercialização dos lotes, quando for o caso, com prazos de financiamento 

e condições de pagamento que levam em conta o orçamento familiar; 
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 Assinatura do contrato de financiamento; 

 Entrega de escritura definitiva às famílias.  

Todas as ações de regularização fundiária, aqui entendida como a titulação dos lotes aos 

moradores, devem ser precedidas da urbanização da área. 

O projeto de urbanização deve prever a complementação da infraestrutura existente, ou 

sua implantação  total  quando  for  o  caso,  com  drenagem  de  águas pluviais, rede de esgoto, 

rede de abastecimento de água, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação das vias. 

As ações devem prever ainda, a construção de equipamentos comunitários, como 

creches, escolas, unidades  de  saúde,  centros de referência  da  assistência  social (CRAS) e áreas 

de lazer.  

No caso em que haja a necessidade de realocação de famílias em situação de risco, 

localizadas em Áreas de Preservação Permanente, a PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ, adquirirá 

área próxima para reassentamento, implantará a infraestrutura necessária e construirá as 

unidades  habitacionais.   

Programa de produção da habitação 

Produção de unidades habitacionais para atender as famílias com renda de até 3 s.m., 

considerando desde lotes urbanizados e/ou edificações. Os lotes serão produzidos pela 

PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ ou pela iniciativa privada (ou ainda através de consórcios 

imobiliários) e entregues com infraestrutura básica (ruas pavimentadas, rede de drenagem, água, 

esgoto, energia elétrica e iluminação pública).  

Os parcelamentos do solo ou loteamentos devem ser projetados de acordo com as 

diretrizes de planejamento da cidade, por isso, os empreendimentos deverão reservar  área  para  

a  implantação  de equipamentos comunitários e para atividades geradoras de emprego e renda. 

Para isso, a escolha das áreas é fundamental, devendo observar a ocupação dos vazios urbanos e 

áreas integradas à cidade existente, evitando-se a expansão horizontal acentuada da mancha 

urbana e a constituição de novos vazios. Os loteamentos receberão melhorias gradativas, 

executadas pelo município à medida que se consolida a ocupação pelas famílias.   

Os lotes deverão ter área mínima de 125 m² e a construção de casas fica por conta de 

cada família ou pela iniciativa privada, inclusive através de consórcio imobiliário aprovado por lei 

específica.  Os empreendimentos serão realizados prioritariamente em áreas já estruturadas e 

dotadas de infraestrutura e equipamento, que podem ser obtidas através de consórcio imobiliário 



45 
Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

com o setor privado. Poderão ser constituídos em condomínios de apartamentos, com blocos de 

até quatro pavimentos, com unidades que terão área média de 60 m². 

Um das fontes de recursos é do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - 

PSH, cujo objetivo é oferecer acesso à moradia adequada a cidadãos de baixa renda por 

intermédio da concessão de subsídios. O PSH é operado com recursos provenientes do 

Orçamento Geral da União (OGU) e conta, ainda, com o aporte de contrapartida proveniente dos 

estados e municípios, sob a forma de complementação aos subsídios oferecidos pelo programa.  

O PSH atua de duas formas: subsidiando parte do valor de investimento necessário à 

produção ou aquisição de unidade habitacional; e subsidiando o custo total da instituição  

financeira/agente financeiro do SFH, relativo à geração e manutenção do  

financiamento/parcelamento  habitacional  (contratação, administração e cobrança e os custos de 

alocação, remuneração e perda de capital). 

São modalidades do PSH: 

 produção de moradias - objetiva a produção de unidades habitacionais, dotadas 

de  padrões  mínimos  de  habitabilidade,  observadas  as  posturas municipais. 

 aquisição de moradias - objetiva a aquisição de unidades habitacionais prontas, 

dotadas  de  padrões  mínimos  de  habitabilidade,  observadas  as posturas 

municipais. 

Outra fonte importante é a utilização de recursos do Minha Casa Minha Vida - MCMV, 

programa do governo federal que tem por objetivo promover a produção ou aquisição de novas 

unidades habitacionais, ou a requalificação de imóveis urbanos, para famílias com renda mensal 

de até R$ 5 mil. Na área urbana, o MCMV é dividido por três faixas de renda mensal: até R$ 1,6 

mil para a faixa 1;  até R$ 3,1 mil para a faixa 2; e até R$ 5 mil para a faixa 3. Já na área rural, as 

faixas de renda são anuais: até R$ 15 mil (1), até R$ 30 mil (2) e até R$ 60 mil (3).  

Programa de assistência técnica, melhoria das habitações e 

autopromoção habitacional assistida 

A PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ através de convênio de cooperação técnica com 

instituições parceiras, como o CAU-PA, o CREA-PA e a UNIFESSPA deverá fornecer serviços para a 

elaboração de projetos, regularização, melhorias, expansão e construção de moradias, oferecido 

gratuitamente à população, individual ou coletivamente. 
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O programa deverá atender famílias proprietárias ou que tenham a propriedade ou posse 

de terrenos no Município de Rondon do Pará. A única exigência é que a família tenha renda de, no 

máximo, 3 s.m. e possua um único imóvel.  

O programa consiste na elaboração de projetos de casas térreas ou expansão das 

existentes até 70m² para moradores que tenham a propriedade ou posse de lote urbano ou rural,  

emissão  de  alvará  autorizando  a  construção e assistência técnica para  a  obra, isentando  o 

pagamento de taxas municipais. O projeto será feito pela equipe de técnicos (engenheiros, 

arquitetos e outros profissionais do ambiente construído), de acordo com as aspirações e as 

necessidades de cada família.  

Durante a construção, a família terá orientação técnica para a edificação e, ao final, irá 

requerer o certificado de vistoria de conclusão de obras e fazer a averbação no Registro de 

Imóveis. Lei municipal específica deve regulamentar o Programa, atendendo os requisitos da lei 

federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda 

assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitações de interesse 

social. A ação está prevista no PLHIS como Assistência Técnica e Promoção Assistida à Habitação 

de Interesse Social  - PMATHabi. 

A Prefeitura fornecerá auxílio técnico e social, além do projeto e da assistência técnica da 

obra, à organização de cooperativas, associações ou grupos de interessados para construção de 

habitações em regime de auto-ajuda (mutirão), incluindo a estruturação do setor com técnicos 

habilitados, capacitações e aquisição de softwares e equipamentos de informática e outros. Há 

possibilidade de estabelecer parceria com o SENAI para treinamento da mão de obra e obter 

recursos do PROEXT, programa de extensão das universidades federais mantido pelo MEC 

envolvendo ações de capacitação com estudantes e docentes. 

O financiamento para o material de construção é possível através de parceria da 

PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ com a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, através do programa de 

financiamento destinado à pessoa física para compra de material de construção para construção, 

conclusão, ampliação, reforma e/ou melhoria de imóvel residencial urbano - CONSTRUCARD 

FGTS. Outra fonte é a utilização de recursos do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) que 

usa recursos do Orçamento Geral da União (OGU) para financiar a aquisição de material de 

construção para a construção ou conclusão/reforma/ampliação de unidade habitacional em área 

rural. Esse programa oferece subsídios para pessoa física, trabalhador rural ou agricultor Familiar, 

com renda familiar bruta anual de até R$ 15.000,00, que estejam estabelecidos de forma coletiva, 

por uma Entidade Organizadora. 
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Outra possibilidade é utilizar recursos do Programa Crédito Solidário, que tem como 

objetivo o financiamento habitacional a famílias de baixa renda organizadas em associações, 

cooperativas, sindicatos ou entidades da sociedade civil organizada. 

É um programa de financiamento habitacional com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social 

– FDS, criado pelo Conselho Curador – CCFDS, conforme Resolução 93/2004 e regulamentado 

pelo Ministério das Cidades nas disposições da Instrução Normativa 39 de 28 de dezembro de 

2005 e suas posteriores alterações. 

O programa deve prever ainda a implantação de um sistema de monitoramento das áreas 

passíveis de ocupação irregular. Deverá operar conjuntamente com os dados do Cadastro 

Municipal e do Departamento de Terras, e dará suporte em tempo real às ações de prevenção de 

novas ocupações irregulares, com a criação de rotinas de serviços dos procedimentos 

operacionais e treinamento do pessoal técnico. 

Outra ação para este programa é a eventual realocação emergencial, aquelas que 

ocorrem devido a fatos fortuitos, enchentes, alagamentos, deslizamentos de terra, etc., que 

colocam as famílias em situação de risco eminente. Assim que constatada a situação de risco pela 

Secretaria Municipal de Obras, a PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ deverá ser acionada para 

viabilizar o reassentamento das famílias, articulando as ações através da Defesa Civil. 
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13. Conclusões e recomendações finais 

Este documento apresentou os princípios, diretrizes e objetivos para a implementação do 

PLHIS de Rondon do Pará, explicitando os programas propostos voltados a enfrentar os problemas 

de habitação existentes no município, incluindo as particularidades da área urbana e rural.  

O Plano foi revisado através da leitura técnica (compreendendo levantamento, análise de 

dados e proposições pela equipe da Prefeitura Municipal e equipe técnica da Interação Urbana), e 

pela leitura comunitária (compreendendo atores sociais e população em geral), através de 

reuniões, oficinas comunitárias e audiências públicas efetuadas, debatendo questões da realidade 

local e que servissem também para pensar o município de uma forma integrada ao processo de 

revisão e elaboração simultânea do Plano Diretor e dos planos de Mobilidade e Saneamento. 

A dinâmica habitacional constatada no Diagnóstico não tem sido acompanhada pela  

municipalidade,  embora venha  implementando  medidas  dentro  de suas possibilidades e do 

incremento populacional previsto para os próximos anos. 

As ocupações irregulares, acentuadas na década de 2000 pela própria Prefeitura ao ceder 

lotes sem provê-los de adequada infraestrutura, marcou o território de Rondon do Pará com a 

ocupação das áreas mais periféricas. O município tem optado pela urbanização destas ocupações 

(embora de maneira lenta e insuficiente) e pela implantação de equipamentos sociais e 

comunitários no seu entorno de forma a propiciar a integração dos seus moradores. 

Um trabalho sistemático que contemple urbanização, recuperação ambiental e 

regularização, priorizando aquelas moradias em situação de risco e as situadas em áreas de 

preservação permanente, deve ser implementado, fortalecendo uma gestão  preventiva  de  

forma  a melhorar a capacidade de prevenir essas ocorrências. 

 A perspectiva de vida da população tem se ampliado. É fundamental o  acompanhamento  

das  mudanças  na  pirâmide etária  e  nas  características  da  população,  não  só  para  a  

previsão  de  serviços públicos, como na oferta de moradias adaptadas a essa nova realidade. 

Tem sido insuficiente a oferta de unidades habitacionais para os segmentos sociais de 

baixa renda, como mostra o deficit habitacional de Rondon do Pará. Nesse sentido é necessária a 

ampliação de oferta de unidades habitacionais para esse contingente de população. O 

atendimento às famílias com renda familiar de até 3  SM não tem sido viabilizados a  contento  

nos  programas   habitacionais  desenvolvidos  no  município, de vez que estas famílias com baixa  

renda  compõem 100%  do total de inscritos no cadastro da Prefeitura.  
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Como nas áreas de ocupação irregular as edificações também estão irregulares é 

necessária uma ação específica, de forma a propiciar também a legalização da edificação. Além 

disso, as propostas de alteração da legislação de parcelamento do solo e loteamentos de 

interesse social no processo de revisão do Plano Diretor Participativo devem levar em conta as 

questões levantadas pelo PLHIS, adequando-a aos seus propósitos.   

Além disso, cabem ainda algumas recomendações gerais: 

Compatibilização dos demais instrumentos legais para produção habitacional às  diretrizes  

do  Plano Diretor e Estatuto da Cidade, especialmente o consórcio imobiliário; 

Regulamentação das zonas especiais de interesse social – ZEIS, utilizando o Mapa 2 – ZEIS, 

que foi devidamente incorporado à proposta de revisão do Plano Diretor, com o objetivo de 

torná-lo exigência legal. 
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Estabelecimento de parâmetros claros para aprovação e fiscalização pelo poder público 

de projetos de parcelamento do solo, especialmente na implantação da infraestrutura mínima; 

Previsão de convênios junto ás entidades de classe e instituições acadêmicas para 

assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos;  

Prever por lei um Projeto Municipal de Assistência Técnica e Promoção Assistida à 

Habitação de Interesse Social  - PMATHabi, visando dar assistência técnica; 

Apoio do Governo Estadual e Federal no financiamento da habitação. 

Para o município alcançar os objetivos da Política Municipal de Habitação de Interesse 

Social, é necessário a criação de cargos públicos, ampliação e desenvolvimento de sua equipe no 

setor.  Tem-se como estratégia a criação de uma Secretaria de Urbanismo e Habitação, a 

capacitação e o aprimoramento em gestão, inclusive para a formação de equipes multisetoriais 

para atuar em projetos integrados, promovendo a participação da sociedade e das comunidades 

envolvidas, no contexto dos problemas habitacionais. 

Finalizando, é evidente que o atendimento à demanda depende fundamentalmente da  

ampliação do montante de recursos a serem investidos principalmente em habitação, 

saneamento e geração de emprego e renda. 
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Figura 2 - Organograma da produção habitacional em Rondon do Pará 

Fonte: Interação Urbana (Adaptação do PLHIS de Ribeirão Preto) 

 

Objetivos, princípios e diretrizes e linhas de ação 

Linhas de ação 

As linhas de ação têm como base os princípios, diretrizes e objetivos apresentados neste  

Plano, e objetivam a melhoria e  ampliação das ações habitacionais. A seguir são descritas as 

ações de curto, médio e longo prazo por áreas de atuação necessárias para a ampliação do acesso 

à moradia. Como o horizonte do Plano é o ano de 2023, adotou-se como curto prazo o período de 

3 anos, como médio prazo o período de 7 anos  e como longo prazo o período de 10 anos para 

implementação das ações. Estas ações vão se distribuir pelos três Programas principais (Programa 

de produção da habitação, Programa de urbanização de assentamentos precários e regularização 

fundiária e Programa de assistência técnica, melhoria das habitações e autopromoção 

habitacional assistida), divididos em subprogramas considerados como unidades orçamentárias a 

partir da aprovação do PLHIS. 
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AÇÕES DE CURTO PRAZO:  

Normativas 

 Criar e estruturar a Secretaria de Urbanismo e Habitação e a atuação do grupo técnico 

responsável pela elaboração, análise e aprovação de Loteamentos de empreendimentos 

habitacionais, visando agilizar os processos de aprovação e construção. 

 Elaborar legislação específica regulamentando Zonas Especiais de Habitação de Interesse 

Social – Regularização Fundiária, as ZEIS, previstas no Plano Diretor. 

 Regulamentar o Plano Diretor de Rondon do Pará para aplicação dos novos instrumentos 

urbanísticos.  

 Estabelecer convênios com universidades, entidades de classe e acadêmicas para 

assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos 

favorecidos e aprovar lei do PMATHabi. 

 

Gestão democrática  

 Documentar e avaliar de forma contínua os procedimentos executados ampliando aos 

técnicos o seu conhecimento.  

 Fortalecer a discussão entre a prefeitura e as comunidades nos processos de 

regularização fundiária e urbanização dos assentamentos precários.  

 Fortalecer e ampliar as parcerias entre a prefeitura, a iniciativa privada e a comunidade 

para a preservação e recuperação ambiental. 

 

Planejamento 

 Promover maior integração entre as secretarias e órgãos afins no trato da questão 

habitacional e ambiental. 

 Agilizar os procedimentos de regularização fundiária. 

 Ampliar a produção habitacional no Município. 

 Fortalecer os processos de parceria no âmbito Municipal, Estadual e Federal.  

 Incentivar a produção de ocupação vertical.  

 Priorizar a implantação de habitação de interesse social em áreas de ZEIS e vazios 

indicados no Plano Diretor. 

 

Capacitação  

 Capacitar a equipe técnica para desenvolver e implementar projetos habitacionais. 
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 Capacitar a equipe técnica para implementar os programas de regularização fundiária,  

acompanhando a aprovação dos projetos de parcelamento, articulando e monitorando os 

diversos setores envolvidos.  

 Incentivar a busca pela qualidade de vida e novas oportunidades de trabalho através da 

capacitação profissional e seguridade social.  

 Ampliar campanhas orientativas de forma a difundir e orientar a população em geral 

sobre a necessidade de regularizar qualquer edificação. 

 

Executiva 

 Implantar redes de água, de esgoto e drenagem pluvial nos assentamentos precários. 

 Implantar, nos novos loteamentos de interesse social, pavimentação definitiva, 

propiciando um ambiente mais saudável. 

 Coibir o surgimento de novas ocupações.  

 

Recursos 

 Ampliar o montante de recursos do Orçamento Municipal destinado à habitação, em 

especial no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

 Fortalecer o diálogo com os governos Estadual e Federal para obtenção de  

financiamentos para a habitação. 

 Identificar novas fontes de financiamento para implementação de projetos e programas  

que visem  à  produção  de  habitação  e  a  recuperação ambiental. 

 Utilizar os mecanismos do Plano Diretor de Rondon do Pará como forma de viabilização 

de recursos. 

 
AÇÕES DE MÉDIO PRAZO:  

Gestão democrática 

 Aprimorar o Sistema de Informações Municipais.  

 Implantar o georeferenciamento das informações das áreas de ocupação urbana. 

 

Planejamento 

 Fortalecer os mecanismos de gestão da Prefeitura de Rondon do Pará para a  

implementação  da  Política Municipal e do Plano de Habitação de Interesse Social. 
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 Aprimorar a integração das políticas públicas nas áreas de habitação, meio ambiente e 

desenvolvimento urbano. 

 

Capacitação  

 Ampliar a capacitação do corpo técnico e dos representantes da comunidade envolvidos 

com a questão habitacional e ambiental, visando melhorar o desempenho na aplicação e  

cumprimento dos objetivos fixados no Plano Diretor e nesse Plano. 

 Recursos 

 Criar linhas especiais de financiamento para famílias sem rendimentos e para 

atendimento às minorias.  

 Sensibilizar os governos Federal e Estadual para dar subsídio ou reduzir os Impostos que 

incidem sobre a mão-de-obra e materiais de construção.  

 
AÇÕES DE LONGO PRAZO:  

 Normativa 

 Manter atualizado o Plano Diretor e a legislação de parcelamento e ocupação do solo de 

interesse social acompanhando a evolução técnica dos processos construtivos e dos 

instrumentos urbanísticos às necessidades provenientes da consolidação do processo de 

ocupação do município. 

 Manter e ampliar convênios com as universidades e entidades de classe para assistência 

técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favorecidos.  

 Gestão democrática  

 Manter e ampliar os canais de discussão entre a prefeitura e as comunidades nos 

processos de regularização fundiária.  

 Implementar  as parcerias entre a prefeitura, a iniciativa privada e a comunidade 

 Planejamento  

 Manter e ampliar os processos de parceria no âmbito Municipal, Estadual e Federal.  

 Manter o processo de integração de políticas públicas 
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 Capacitação  

 Manter a equipe técnica e a sociedade capacitadas para atuarem no desenvolvimento dos 

programas habitacionais. 

 Executiva 

 Avaliar sistematicamente os critérios de priorização e hierarquização das ações 

habitacionais. 

 Coibir o crescimento dos assentamentos espontâneos e o surgimento de novas 

ocupações.  

 Criar mecanismos de provisão de estoque de terras e infraestrutura urbana para atender 

as demandas futuras. 

 Reduzir de forma significativa o número de moradias em ocupação irregular.. 

 Recursos 

 Manter recursos do Orçamento Municipal adequados à demanda habitacional, 

procurando atingir o mínimo de 1% do orçamento anual. 

 Manter e ampliar o diálogo com os governos Estadual e Federal, para obtenção de  

financiamentos para a habitação. 

 

Sistema de informações e acompanhamento 

A Prefeitura, no cenário futuro de rápida urbanização, deve utilizar a informação como 

instrumento inicial, para ler cenários e planejar mudanças e posteriormente para monitorar o 

andamento das ações e projetos, bem como para a avaliação de resultados das ações e 

programas executados. 

A construção de um Sistema Municipal de Informações, previsto no artigo 140 do Plano 

Diretor de Rondon do Pará e que concentrasse em uma única instância informações dos  vários  

órgãos  da municipalidade é meta da administração municipal, com o objetivo de submeter os 

dados a uma  análise  mais  crítica  e  que  resulte  na  produção  de  informações  sintéticas que 

possam subsidiar a tomada de decisões, o planejamento de ações e, ainda, o compartilhamento 

transparente de suas decisões com setores da sociedade.  
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Finalidades do sistema 

A criação do Sistema de Informações Municipais tem como objetivo fornecer informações 

para o planejamento, o monitoramento, a implementação e a avaliação da política territorial e 

urbana, incluindo as questões habitacionais e subsidiando a tomada de decisões ao longo do 

processo. 

O Sistema de Informações Municipais deverá conter e manter atualizados dados, 

informações e indicadores sociais, culturais, econômicos, financeiros, patrimoniais, 

administrativos, físico-territoriais, inclusive cartográficos, ambientais, imobiliários e outros de 

relevante interesse para o Município, obedecendo aos princípios: 

I - da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão e segurança, evitando-se a 

duplicação de meios e instrumentos para fins idênticos; 

II - democratização, publicização e disponibilização das informações, em especial as 

relativas ao processo de implementação, controle e avaliação do Plano Diretor; 

III - o sistema de informações municipais deve ser unificado. 

 

Indicadores  

Com o estabelecimento de ações de curto, médio e longo prazo, é necessário estabelecer 

metas compatíveis para atingir os objetos do PLHIS. Estas deverão conter indicadores que 

permitam seu acompanhamento e pactuadas com os diversos atores institucionais e sociais, 

permitindo sua inclusão em orçamento. Os indicadores são instrumentos capazes de medir o 

desempenho dos programas, devem ser passíveis de aferição e coerentes com o objetivo 

estabelecido e permitir, conforme o caso, mensuração da eficácia, eficiência ou efetividade 

alcançada com a execução do programa. Esses indicadores devem ser de fácil compreensão pelos 

atores institucionais e sociais, que sejam incorporados à rotina de trabalho da equipe e sejam 

baseados em informações que a equipe técnica consiga levantar ou aferir e estabeleça a 

periodicidade que atenda às necessidades dos diferentes usuários.  

Para os programas propostos pelo PLHIS de Rondon do Pará elencaram-se os principais 

objetivos e foram estabelecidos os indicadores de eficácia, isto é, aqueles que visam a consecução 

plena das metas. Os principais indicadores e metas do Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social de Rondon do Pará foram sistematizados na Tabela 16.  
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14. Equipe técnica interação urbana 

 

Coordenador geral  

Marco Aurélio de Lima e Myrrha 

 

Coordenador Políticas Públicas 

Mauro Lúcio da Cunha Zanin 

 

Coordenador Planejamento Físico e 

Territorial  

Mauro Ferreira  

Isaías Inácio Souza Lemos, estagiário em 

engenharia civil. 

 

Coordenador Plano Diretor 

Normando Machado de Morais Neto  

 

Coordenador Saneamento Básico 

Wilson Luis Italiano 

 

Coordenadora Mobilidade 

Walquíria Caetano de Pádua  

 

Coordenadora Educação Pública 

Ana Elisabete de Carvalho Pádua 

 

Coordenador Saúde Pública 

Marcos Rogério de Paula Oliveira  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador Gestão Tributária 

José Donizete Osmar Novaes  

 

Planejamento Urbano 

Tatiana Borim De Simone  

 

Apoio PMAT  

Luiz Fernando de Souza  

 

Comunicação 

Eliana Taniguti 

  

Diagnóstico Socioambiental, Geografia e 

Cartografia 

 Marcelo A. da Costa 

 Rogério Peter de Camargo. 

 Alexandre Degan 

 Pablo Alegria Rodriguez 

 Rafael Gregorini 

 Luana Barros 

 Magno Castro 

 



59 
Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

15.Bibliografia 

ANCONA, Ana Lúcia. Guia para o Mapeamento e Caracterização dos Assentamentos Precários. 
Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 

ARRETCHE, Marta (coord.), VAZQUEZ, Daniel e FUSARO, Edgard. Capacidades administrativas, 
déficit e efetividade na política habitacional. Brasília: Ministério das Cidades, 
2007. 

BRASIL, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Técnicas de Auditoria: análise SWOT e verificação de 
risco / Tribunal de Contas da União. – Brasília: TCU, Secretaria de Fiscalização e 
Avaliação de Programas de Governo, 2003.  

BRASIL. Panorama Municipal. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e da Fome, 2013. 

BRASIL. Política Nacional de Habitação. Brasília: Ministério das Cidades, 2004. 

BRASIL. Guia Básico dos Programas Habitacionais. Brasília: Ministério das Cidades, 2007. 

BRASIL. Déficit habitacional no Brasil 2007. Brasília: Ministério das Cidades, 2009. 

BRASIL. Manual para Apresentação de Propostas. Brasília: Ministério das Cidades, 2008. 

CONSTRUÇÃO MERCADO. São Paulo: Pini, nº 147, outubro, 2013. 

DAYCHOUM, M. 40 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento. 1ª Edição. ed. [S.l.]: Brasport, 
2007. 

ECOTÉCNICA. Plano Local de Habitação de Interesse Social de Araucária. 2011. 

ESTADO DO PARÁ. Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS. Belém: Secretaria 
de Estado da Habitação, 2013a. 

FIGUEIREDO, Moacyr Amaral Domingues et al. Definição de atributos desejáveis para auxiliar a 
auto-avaliação dos novos sistemas de medição de desempenho organizacional. 
Gestão e Produção, São Carlos, v. 12, n. 2, p.305-3015, 22 jun. 2005. 

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - FIBGE. Censo Demográfico 
de 2010. 

FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO.   Centro de Informações e Estatística. Déficit habitacional no 
Brasil – Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. Belo Horizonte. 
MG. 2005. 

IDESP. Estatística Municipal de Rondon do Pará. Belém: Instituto de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Ambiental do Pará, 2013. 

MARCIAL, Elaine Coutinho; COSTA, Alfredo José Lopes. O uso de cenários prospectivos na 
estratégia empresarial: vidência especulativa ou Inteligência Competitiva? In: 
ENCONTRO DA ANPAD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 25., 2001, Campinas. EnANPAD2001. Campinas: 
Anpad, 2001. p. 1 - 16. Disponível em: <www.anpad.org.br>. Acesso em: 16 set. 
2001 

MORETTI, Ricardo de Sousa. Normas Urbanísticas para Habitação de Interesse Social – 
recomendações para elaboração. São Paulo: IPT/Ministério do Planejamento, 
1997. 

RONDON DO PARÁ. Plano Local de Habitação de Interesse Social simplificado (mimeo). 
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, 2012. 

SUN TZU. A Arte da Guerra. Rio de Janeiro: Record, 2003. 



60 
Plano Local de Habitação de Interesse Social – Rondon do Pará (PA) 

VOTORANTIM METAIS, CNEC, WORLEY PARSONS. Estudo de Impacto Ambiental. Projeto 
Alumina Rondon. Diagnóstico Ambiental do Meio Sócioeconômico, Volume IV, 
2012. 

 
Sites consultados: 
 
http://www.ibge.gov.br 
 
http://www.fjp.mg.gov.br 
 
http://ipeadata.gov.br 
 
http://www.ibge.gov.br 
 
http://www.fjp.mg.gov.br 
 
http://ipeadata.gov.br 
 
http://www.centrodametropole.org.br/mc/assets/listagem_por_uf.xls 
 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=202 
 
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=1310 
 
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/nordesteparaensepa/o
ne-community?page_num=0 
 
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_M
unicipios-PlanHab.pdf 
 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/
http://ipeadata.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.fjp.mg.gov.br/
http://ipeadata.gov.br/
http://www.centrodametropole.org.br/mc/assets/listagem_por_uf.xls
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=202
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/nordesteparaensepa/one-community?page_num=0
http://www.territoriosdacidadania.gov.br/dotlrn/clubs/territriosrurais/nordesteparaensepa/one-community?page_num=0
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_Municipios-PlanHab.pdf
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Propostas/Tipologia_Municipios-PlanHab.pdf


R

LIBERDADE PARA TODOS

Rondon do Pará 13 de Maio d
e 1982

 
 

PREFEITURA DE RONDON DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

 

Página | 20 
 

Anexo 6: Minuta do Projeto de Lei que Institui a Ação Municipal 

de Assistência Técnica e Promoção Habitacional Assistida à 

Habitação de Interesse Social  - PMATHab, e dá outras 

providências. 

Art. 1º - Fica instituída a Ação Municipal de Assistência Técnica e Promoção Habitacional 
Assistida à Habitação de Interesse Social  - PMATHabi no Município de Rondon do Pará. 
  
Art. 2º - O PMATHabi beneficiará famílias de baixa renda, residentes no Município de Rondon 
do Pará, com a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação 
de interesse social para moradia própria. 
§ 1º - O direito à assistência técnica previsto no “caput” deste artigo 
abrange todos os trabalhos de projeto, acompanhamento e execução da obra a cargo dos 
profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a edificação, 
reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. 
  
§ 2º - Além de assegurar o direito à moradia, a assistência técnica de que trata esse 
dispositivo, objetiva: 
I - Aperfeiçoar e qualificar o uso e o aproveitamento racional do espaço edificado e de seu 
entorno, bem como dos recursos humanos, técnicos e econômicos empregados no projeto e 
na construção da habitação; 
II – Formalizar o processo de edificação, reforma ou ampliação da habitação junto ao Poder 
Público e outros órgãos públicos; 
III - evitar ocupação de áreas de risco e de interesse ambiental; 
IV - propiciar e qualificar a ocupação do sítio urbano em consonância com a legislação 
urbanística e ambiental. 
  
Art. 3º - A garantia do direito previsto no art. 2º deve ser efetivada mediante o oferecimento 
pelo Poder Público Municipal, de serviços permanentes e gratuitos de assistência técnica nas 
áreas de Arquitetura, Direito, Engenharia e Urbanismo. 
  
§ 1º - A assistência técnica pode ser oferecida diretamente às famílias ou a 
cooperativas, sindicatos ou associações de moradores ou outros grupos organizados que as 
representem. 
§ 2º - Os serviços de assistência técnica devem priorizar as iniciativas a serem implantadas: 
I - sob regime de ajuda mútua ou mutirão; 
II - em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS declaradas por lei. 
  
Art. 4º - A ação do Poder Público Municipal para atendimento do disposto no 
artigo 3º desta Lei, deve ser planejada e implementada de forma coordenada e sistêmica, com 
as políticas habitacionais da União e do Estado, a fim e evitar sobreposições e otimizar 
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resultados. 
  
Art. 5º - Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser prestados por 
profissionais das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia que atuem como: 
I - agentes públicos; 
II - integrantes de equipes de organizações não governamentais sem fins lucrativos; 
III - profissionais autônomos ou integrantes de equipes de pessoas jurídicas, previamente 
credenciados, selecionados e contratados pelo Município; 
IV – integrantes de grupos multiprofissionais de projetos de extensão universitária. 
§ 1º - Na seleção e contratação dos profissionais, na forma do inciso III deste artigo, deve ser 
garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros, mediante 
convênio ou termo de parceria com ente público responsável; 
  
§ 2º - Em qualquer lugar das modalidades de atuação previstas no caput deste artigo deve ser 
assegurada a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT, quando for o caso. 
  
Art. 6º - Com o objetivo de capacitar os profissionais e a comunidade usuária para a prestação 
dos serviços de assistência técnica previstos por esta Lei, podem ser firmados convênios ou 
termos de parceria entre o ente público responsável e as entidades promotoras de programas 
de capacitação profissional, residência ou extensão universitária nas áreas de arquitetura e 
urbanismo ou engenharia. 
 
Parágrafo Único - Os Convênios ou Termos de Parceria previstos no caput, devem prever a 
busca de inovação tecnológica, a formulação de metodologias de caráter participativo e a 
democratização do conhecimento. 
  
Art. 7º - Os serviços de assistência técnica previstos por esta Lei devem ser custeados por: 
I - recursos estaduais e federais; 
II - recursos orçamentários próprios, suplementados se necessário; 
III - recursos privados oriundos de parcerias. 
  
Art. 8º - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) 
dias a contar da data de sua publicação. 
  
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
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