ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

TR Nº 004/HBB/PMF/2002
Revisão e Edição da Política
Habitacional do Município
Contrato nº 0143/SMHSA/2006

FOTO: Vista do Mercado Ver-o-Peso / PARATUR - Companhia Paraense de Turismo

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

TR Nº 004/HBB/PMF/2002
Revisão e Edição da Política
Habitacional do Município
Contrato nº 0143/SMHSA/2006

PRODUTO 1
Elaboração de Documento Base
para Realização do Seminário
Interno Política Habitacional
do Município de Florianópolis
Revisão 2
Outubro / 2.006

FOTO: Vista do Mercado Ver-o-Peso / PARATUR - Companhia Paraense de Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL

Produto 1
ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO BASE PARA REALIZAÇÃO DO
SEMINÁRIO INTERNO POLÍTICA HABITACIONAL
DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
out/06

Contrato nº 0143/SMHSA/2006
TR Nº 004/HBB/PMF/2002
Revisão e Edição da Política Habitacional do Município

CÓDIGO DO DOCUMENTO

REVISÃO

7541 - REL - 001 / R2

R2

RESPONSÁVEL PELA VERIFICAÇÃO E APROVAÇÃO

Engº Carlos Eduardo Curi Gallego
DATA:

10/10/2006

DATA DA EMISSÃO

10/10/2006

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .....................................................................................................................................................................4
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................................................6
2. METODOLOGIA ....................................................................................................................................................................8
2.1. Etapas ...........................................................................................................................................................................8
2.1.1. Palestras ...............................................................................................................................................................8
2.1.2. Grupos de Trabalho ..............................................................................................................................................8
2.1.3. Plenária Devolutiva ...............................................................................................................................................9
2.2. Palestrante ...................................................................................................................................................................9
2.3. Coordenadores ............................................................................................................................................................9
2.4. Participantes ................................................................................................................................................................9
2.5. Atas .............................................................................................................................................................................10
3. TEMÁRIO.............................................................................................................................................................................12
3.1. Temas .........................................................................................................................................................................12
3.1.1. Política Habitacional e Sistema de Gestão ............................................................................ 12
3.1.2. Política Habitacional e Provisão Habitacional ......................................................................... 12
3.1.3. Política Habitacional e Regularização Fundiária ...................................................................... 12
3.1.4. Fundo e Conselho Municipal de Habitação

........................................................................... 12

3.1.5. Fiscalização e Controle do Território ................................................................................... 12
3.1.6. Parcelamento do Solo Urbano .......................................................................................... 12
4. PROGRAMAÇÃO................................................................................................................................................................15
4.1. Manhã .........................................................................................................................................................................15
4.2. Tarde ...........................................................................................................................................................................15
5. REALIZAÇÃO......................................................................................................................................................................17
5.1. Infra-estrutura ............................................................................................................................................................17
5.1.1. Espaços.................................................................................................................... 17
5.1.2. Equipamentos ............................................................................................................. 17
5.2. Local ...........................................................................................................................................................................17
5.3. Data .............................................................................................................................................................................17
5.4. Orçamento..................................................................................................................................................................18

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde ao “Produto 1
Base para Realização do Seminário Interno Política
Florianópolis”, elaborado no âmbito do Contrato nº
como objeto a “Revisar, Elaborar e Editar a Política
Florianópolis”.

– Elaboração de Documento
Habitacional do Município de
0143/SMHSA/2006, que tem
Habitacional do Município de

Este trabalho está em desenvolvimento pela COBRAPE – Companhia Brasileira
de Projetos e Empreendimentos para a Prefeitura Municipal de Florianópolis,
sendo executado por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Saneamento
Ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
A cada ano, aumentam as dificuldades para que os municípios brasileiros
equacionem o problema habitacional sem que haja articulação com outros entes
da federação e sem que haja aportes de recursos para implementar suas políticas
habitacionais.
Visando contornar essas dificuldades, a Prefeitura Municipal de Florianópolis
estabeleceu uma parceria com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica
Federal para desenvolver ações que fortaleçam a capacidade do município em
atuar na melhoria das condições habitacionais da população de baixa renda.
Por meio do Programa Habitar Brasil BID - HBB, Subprograma Desenvolvimento
Institucional – DI, a Prefeitura Municipal de Florianópolis está definindo as
diretrizes de atuação e os instrumentos de gestão que estruturarão a Política
Habitacional do Município.
Esta Política deverá promover o desenvolvimento em assentamentos de risco ou
favelas por meio de melhorias nas condições habitacionais, construção de novas
moradias, implantação de infra-estrutura urbana, saneamento básico e
recuperação de áreas ambientalmente degradadas.
Enquanto processo, a Política Habitacional de Florianópolis deve ser construída
coletivamente. Para tanto, tais diretrizes e instrumentos deverão ser discutidos
amplamente, no primeiro momento, internamente, no âmbito do corpo técnico da
Prefeitura, e, no segundo momento, externamente, com a participação dos
agentes sociais envolvidos.
O primeiro momento desse processo deverá ser o Seminário Interno: Política
Habitacional do Município de Florianópolis. Encontro que deverá agregar técnicos
de diversas áreas da Prefeitura Municipal, promovendo um amplo debate acerca
dos aspectos técnicos que deverão compor e instrumentalizar a Política
Habitacional do Município.
O corpo de servidores da Administração Municipal é o agente que absorve mais
diretamente as demandas da população e também o aplicador direto das políticas
municipais, assim, o objetivo principal do seminário é envolver este agente na
construção desta Política.
Para tanto, será necessário contextualizar o processo, fornecendo subsidio e
estimulando estes técnicos a refletir, debater e construir as diretrizes de atuação e
os instrumentos de gestão da nova Política Habitacional.
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2. METODOLOGIA

2. METODOLOGIA
Visando atender o objetivo principal a que se propõe, que seja, envolver os
técnicos da Administração Municipal na construção da Política Habitacional do
Município, o Seminário, além de ser um momento de formação, deverá ser um
momento de participação.
Neste sentido, a metodologia visa garantir espaços em que os servidores
municipais tenham oportunidade e condições de se manifestarem sobre os temas
a serem abordados.
2.1. Etapas
O Seminário deverá ocorrer durante um dia inteiro e se estruturar em três
momentos distintos: as palestras, os grupos de trabalho e a plenária devolutiva.
2.1.1. Palestras
O objetivo desta etapa é contextualizar o processo e fornecer elementos para que
os participantes possam refletir acerca do processo de construção da Política
Habitacional Municipal em Florianópolis.
Após as formalidades institucionais, os trabalhos se iniciam com uma palestra
acerca do contexto nacional de políticas de desenvolvimento urbano – Estatuto da
Cidade, Política Nacional de Habitação, Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social. Para esta palestra sugere-se o consultor Gabriel Blanco.
Uma segunda palestra deverá contextualizar o processo pelo qual passa o
município de Florianópolis em relação ao cenário nacional de desenvolvimento
urbano, além de abordar os temas que estruturam a etapa seguinte do Seminário.
Para esta palestra sugere-se representante da Prefeitura Municipal.
Ao final das palestras, abrir-se-á espaço para que os participantes se manifestem,
façam ponderações e argüições.
Esta etapa deverá desenvolver-se durante todo o período da manhã.
2.1.2. Grupos de Trabalho
No período da tarde, os participantes deverão se distribuir em dois turnos de três
grupos de trabalho. No primeiro turno, será abordada a Política Habitacional a
partir de temas genéricos. No segundo, serão abordados temas mais específicos
que compõem a Política Habitacional. Assim, cada participante terá a
oportunidade de participar de dois grupos de trabalho.
Nestes grupos, um ou mais coordenadores farão apresentações curtas a cerda do
conteúdo proposto e de como os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no
âmbito do programa HBB.
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Após, iniciam-se os debates, quando poderão ser discutidos aspectos mais
específicos dos temas.
Ao final do processo, a partir das intervenções feitas, o facilitador deverá conduzir
a identificação de diretrizes e propostas que poderão ser incorporadas à nova
Política Habitacional.
Nesta etapa, os participantes deverão ser levados a refletir e ter liberdade e
oportunidade de se manifestarem sobre os respectivos temas. Neste sentido, o
facilitador deverá estar preparado para problematizar e oferecer alternativas
técnicas para os problemas apresentados.
2.1.3. Plenária Devolutiva
Após a conclusão dos Grupos de Trabalho, todos os participantes do Seminário
deverão se reunir numa plenária em que um representante (participante) de cada
grupo deverá expor os resultados obtidos.
Neste momento, todos os participantes terão a oportunidade de tomar
conhecimento das reflexões decorrentes de cada Grupo de Trabalho. Esta etapa
final visa consolidar a visão consensual entre os técnicos participantes sobre as
diretrizes da Política Habitacional.
2.2. Palestrante
Os palestrantes deverão ser definidos conjuntamente entre a consultoria
contratada e a UEM, e terão o papel apresentar o conteúdo especificado.
2.3. Coordenadores
Os Coordenadores serão técnicos das consultorias contratadas para a execução
dos contratos que estão no âmbito do Programa Habitar Brasil BID.
Estes técnicos terão a incumbência de fazer apresentações sobre o conteúdo
proposto e conduzir os trabalhos de forma a estimular a participação de todos.
Poderá haver mais de um coordenador em cada Grupo de Trabalho.
2.4. Participantes
Deverão ser convidados a participar do evento servidores municipais da
administração direta e indireta envolvidos na concepção, implementação e gestão
da futura Política Habitacional do Município, em número máximo, sugerido, de 60
participantes:
-

Secretaria Municipal de Planejamento;

-

Secretaria Municipal de Governo;

-

Procuradoria Geral do Município;
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-

Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos;

-

Secretaria de Finanças;

-

Secretaria Municipal da Habitação e Saneamento Ambiental;

-

Secretaria Municipal de Defesa do Cidadão;

-

Secretaria Municipal de Obras;

-

Secretaria Regional do Continente;

-

Secretaria Municipal da
Desenvolvimento Social;

-

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis;

-

Fundação Municipal do Meio Ambiente;

-

Companhia Melhoramentos da Capital; e,

-

Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis.

Criança,

Adolescente,

Idoso,

Família

e

2.5. Atas
Durante as três etapas do Seminário, a Palestra, os seis Grupos de Trabalho e a
Plenária Devolutiva, deverá haver técnicos da consultoria contratada fazendo
registro escrito em ata de todo o processo.
Estes registros serão documentos que comporão os anais do processo de
elaboração da Política Habitacional do Município de Florianópolis.
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3. TEMÁRIO

3. TEMÁRIO
3.1. Temas
Os temas a serem abordados serão discutido em dois turnos distintos. No
primeiro, serão discutidos temas mais amplos relativos à Política Habitacional em
si:
3.1.1. Política Habitacional e Sistema de Gestão
Este grupo discute a gestão da Política Habitacional – atribuições e interfaces
entre os órgãos municipais envolvidos, instituições financiadoras externas, e os
poderes legislativo e judiciário.
3.1.2. Política Habitacional e Provisão Habitacional
Este tema aborda a Política Habitacional a partir de sua forma tradicional – a
provisão de novas moradias para população de baixa renda. Serão discutidos
programas, público alvo, localização de empreendimentos, participação da
iniciativa privada.
3.1.3. Política Habitacional e Regularização Fundiária
Neste Grupo de Trabalho a Regularização Fundiária é abordada como uma linha
de ação da Política Habitacional – conceitos, modelos e instrumentos.
No segundo momento serão discutidos temas mais específicos da Política
Habitacional:
3.1.4. Fundo e Conselho Municipal de Habitação
Este Grupo de Trabalho discutirá a inter-relação entre a elaboração de uma
política habitacional, seus conceitos e diretrizes, e os meios de operacionalizá-la:
definição de seus princípios e de um público-alvo, formas de financiamento,
estruturação desta política e seus instrumentos de gestão e atribuições e
reformulação do Conselho e do Fundo Municipal de Habitação.
3.1.5. Fiscalização e Controle do Território
Os instrumentos de controle e fiscalização do território serão discutidos neste
Grupo como parte integrante de um sistema de gestão territorial. Assim, os temas
serão abordados enquanto princípios que estabelecem o papel destes
instrumentos no sistema de gestão, formas de aplicá-los e a integração deles aos
outros componentes deste sistema.
3.1.6. Parcelamento do Solo Urbano
A partir dos parâmetros estabelecidos pelo Estatuto das Cidades e da revisão da
lei federal de parcelamento do solo urbano em trâmite na Câmara Federal, este
12

Grupo de Trabalho debaterá a legislação municipal de parcelamento do solo
urbano, seus critérios de análise, procedimentos para aprovação e exigências
mínimas em relação às características e necessidades da população-alvo.
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4. PROGRAMAÇÃO

4. PROGRAMAÇÃO
A programação do evento se desenvolve em dois períodos de um mesmo dia:
4.1. Manhã
Horário

Pauta

08:30 hs

Abertura Institucional

09:00 hs

Apresentação dos trabalhos

09:30 hs

Palestra

10:10 hs

Intervalo

10:30 hs

Palestra

11:10 hs

Debate

12:00 hs

Pausa para o almoço

4.2. Tarde
Horário

Pauta

13:30 hs

Grupos de Trabalho I

15:00 hs

Grupos de Trabalho II

16:30 hs

Intervalo

16:50 hs

Plenária Devolutiva

18:00 hs

Encerramento
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5. REALIZAÇÃO

5. REALIZAÇÃO
5.1. Infra-estrutura
A infra-estrutura necessária à realização do evento é:
5.1.1. Espaços
Para perfeita condução das etapas do evento são necessários espaços com
características distintas:
a) Auditório
Espaço com capacidade para 100 participantes, equipado com cadeiras,
equipamento de som e de projeção (datashow), a ser dividido para acomodar
dois grupos de trabalho no período da tarde.
b) Sala de Reunião
Com capacidade para até 50 participantes, equipada com cadeiras soltas,
possibilitando a formação de “círculo”, além de lousas ou flip-charts, a ser
utilizada para um dos grupos de trabalho.
Para os Intervalos deverá haver um espaço único de integração apto a receber as
instalações de um buffet para lanche.
5.1.2. Equipamentos
a) Informática
Computador, datashow e tela de projeção para apresentação, computador e
impressora para secretariado – recebimento de inscrições e emissão de
certificados.
b) Som
Mesa de som com duas caixas, um microfone fixo e um sem fio.
5.2. Local
O local a ser definido deverá ter localização central e atender a todas as
especificações contidas neste produto.
5.3. Data
A data indicativa para realização do evento é de 24 de Outubro de 2006, estando
sujeita ao andamento dos demais contratos integrantes do Programa.
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5.4. Orçamento
O orçamento global para realização deste evento, estando incluída a locação do
espaço e dos equipamentos de som e informática, contratação de buffet para os
Intervalos, cerimonial para recebimento de inscrições e condução do evento, é de
R$ 4.810,00 (quatro mil, oitocentos e dez reais), compreendendo os seguintes
valores:
Descrição

Valor

Salão para 100 pessoas

R$ 860,00

Sala para 50 pessoas

R$ 740,00

Equipamentos de som e informática

R$ 710,00

Cerimonial

R$ 1.100,00

Buffet

R$ 700,00

Papelaria

R$ 700,00
TOTAL

R$ 4.810,00
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