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APRESENTAÇÃO     

O Plano Municipal de Habitação de Cascavel, elaborado pela primeira vez no 

município, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Cascavel, por meio da 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo, articulado com o Plano Diretor, e seu 

objetivo é possibilitar ao gestor a identificação de onde os problemas de ordem 

social se encontram levando para uma reflexão teórica e técnica.  

A utilização de indicadores sócio-econômicos não têm sido suficiente para a 

compreensão da realidade local e dentro desta perspectiva surgiu a necessidade do 

Plano Municipal de Habitação, que permita priorizar as ações futuras valorizando o 

diagnóstico local através de indicadores que se reflitam a realidade do município, 

evidenciando o processo de gestão de políticas públicas adequadas às 

necessidades e condições de vida das nossas comunidades e o emprego de 

critérios para atendimento da demanda apresentada.  

O processo de elaboração do Plano Municipal de Habitação de Cascavel tem 

em sua essência a elaboração de um Diagnóstico baseado no conhecimento local 

da realidade da situação habitacional. 

Este documento vem apresentar o Diagnostico realizado, embasado em 

levantamento de dados técnicos e nas percepções da comunidade.            
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1. INSERÇÃO REGIONAL E CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO  

1.1 Inserção Regional  

O município de Cascavel localiza-se na região oeste do Paraná, em área 

denominada Mesorregião Oeste do Paraná, conforme divisão censitária nº. 0480 do 

IBGE 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2000).    

 

Imagem: Contexto América do Sul, Brasil, Paraná e Mesorregião Oeste do Estado.    
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Imagem: Localização do Município de Cascavel na Região Oeste do Estado do Paraná  

  

A Mesorregião Oeste do Paraná subdivide-se em três microrregiões: 

Microrregião de Cascavel, Microrregião de Foz do Iguaçu e Microrregião de Toledo. 

A microrregião de Cascavel é composta por 18 municípios:   

TABELA 1.1 - Municípios Componentes da Microrregião de Cascavel 

23 - Microrregião Geográfica Cascavel 
Anahy 
Boa Vista da Aparecida 
Braganey 
Cafelândia 
Campo Bonito 
Capitão Leônidas Marques 
Cascavel 
Catanduvas 
Corbélia 
Diamante do Sul 
Guaraniaçu 
Ibema 
Iguatu 
Lindoeste 
Nova Aurora 
Santa Lúcia 
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Santa Tereza do Oeste 
Três Barras do Paraná 

FONTE: IPARDES in Leituras regionais: mesorregiões geográficas paranaenses  

Em relação à inserção regional, considerando como área de estudo a 

Mesorregião Oeste do Paraná, o estudo do IPEA (2001) intitulado Caracterização e 

Tendências da Rede Urbana do Brasil citado por Reolon (p.60, 2007), aponta o 

município de Cascavel como um Pólo Regional de Desenvolvimento de forte 

centralidade.  

Esta afirmação é convalidada no estudo Leituras Regionais, elaborado pelo 

IPARDES 

 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

 

onde se 

destaca a informação sobre a mesorregião Oeste:  

Localização e divisão Político-Administrativa: A mesorregião Oeste Paranaense está 

localizada no Terceiro Planalto Paranaense e abrange uma área de 2.290.859 hectares, que 

corresponde a cerca de 11,5% do território estadual.  Esta região faz fronteira com a Argentina 

e o Paraguai e possui como principais divisas os rios Piquiri, Paraná e Iguaçu. É constituída por 

50 municípios, dos quais se destacam Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, em função de suas 

dimensões populacionais e níveis de polarização.   

Em análise sobre os outros municípios, Reolon destaca o município de Toledo 

tido como Centro Regional Secundário com nível de centralidade médio e o de 

Santa Tereza do Oeste, juntamente com outros dois, como uma aglomeração 

urbana.  

Este estudo aponta também Cafelândia, Corbélia e Ibema como possuidoras 

de intenso crescimento populacional, com um vetor de expansão na direção do 

Município de Marechal Cândido Rondon, pertencente à Microrregião de Toledo. O 

documento referido (REOLON, p.23, 2007) conclui desta forma, que há um processo 

de crescimento convergente entre os municípios citados e a cada dia assumem 

maiores níveis de articulação e complexidade. 

Em termos de inserção no âmbito estadual, a PDU 

 

Política de 

Desenvolvimento Urbano e Regional para o Estado do Paraná indica os municípios 

de Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu como centros principais da Região Oeste do 

Paraná. Estes abrangem uma extensão geográfica de 22.840 km², cuja população é 

de 1.078.584 habitantes posicionando-se entre as maiores densidades demográficas 

do Estado com 47,22 habitantes por km². Nesse estudo, desenvolvido pela 
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Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná para a região Oeste do 

Estado, o município de Cascavel faz parte do Programa de Estruturação Integrada 

das Grandes Aglomerações (PDI), Plano de Desenvolvimento Integrado 

 
Cascavel/Toledo/Foz do Iguaçu.    

   

A necessidade do desenvolvimento regional ser construído de forma 

integrada foi percebida no processo de revisão do Plano Diretor do município de 

Cascavel que hoje, estabelece diretrizes para a ocupação das faixas de terra ao 

longo das rodovias que interligam os Centros Principais da Região, mencionados. 

Essa Lei dispõe sobre a política de desenvolvimento do Município e considera o 

papel das rodovias como eixos de ligação com os municípios vizinhos. Como tal, o 

Plano Diretor estabelece o zoneamento de Macrozona de Urbanização Específica - 

URBE 1 permitindo a implantação de atividades urbanas estratégicas na ocupação 

das margens da BR 

 

467 até Toledo e da BR 

 

277 em direção à Foz do Iguaçu.   

Está em desenvolvimento uma proposta de ampliação deste eixo, chamado: 

Pacto Oeste , onde está prevista a criação de um núcleo de força, ancorado na 

região, integrado pelos esforços cooperados de governos, sociedade civil entidades 

nacionais e internacionais de desenvolvimento regional, no eixo Cascavel / Guaíra. 
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Fonte: Apresentação da proposta do Pacto Oeste (2009)  

Desta forma, observa-se que na articulação entre os municípios da região 

oeste do Paraná, o município de Cascavel assume um importante papel como 

agente definidor de estratégias e ações de desenvolvimento regional e de 

estruturação do território.   

A influência de Cascavel extrapola as demais cidades da Mesorregião, 

conforme temos em IPARDES (2004):  

Cascavel pode ser considerado pólo regional, estrategicamente situado no acesso às 

fronteiras internacionais, comandando um subsistema urbano com vínculos muito estreitos 

ao principal pólo do Estado, Curitiba. Destaca-se pelo desempenho de funções de alta e 

média complexidade para o atendimento das demandas regionais. Sua localização 

geográfica e a extensão da área de influência de sua centralidade atribuem-lhe a condição 

de articular em sua rede de centros, além de cidades da própria mesorregião e de 

mesorregiões vizinhas, centros do Estado do Mato Grosso do Sul, compartilhando sua 

influência com Dourados. A partir de Foz do Iguaçu, compõe ainda relações intensas com 

cidades fronteiriças do Paraguai e da Argentina.
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1.2 Características do Município  

1.2.1 Dados Gerais  

O Município de Cascavel possui uma área total de 2.112,85 Km², altitude de 

800 m em relação ao nível do mar, latitude 24º 57' 21''S e longitude 53º 27' 19''W. O 

município é composto por 07 distritos administrativos além do distrito sede de 

Cascavel. A população do Município, segundo o Censo 2000, corresponde a 

228.673 hab. na área urbana e 16.696 hab. na área rural, totalizando 245.369 hab. 

Nas estimativas do IBGE, a população total do município no ano de 2009 atinge a 

marca de 296.254 habitantes.   

1.2.2  Dados Geofísicos   

Cascavel limita-se com os municípios de Toledo, Tupãssi, Cafelândia, Corbélia, 

Braganey, Boa Vista da Aparecida, Três Barras do Paraná, Campo Bonito, 

Catanduvas, Lindoeste e Santa Tereza do Oeste, conforme apresenta o mapa 

abaixo: 
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O solo da região é classificado como latossolo roxo, terra roxa estruturada e 

apresenta solos profundos, com boa capacidade de retenção de água, aeração e 

permeabilidade.  

Ao norte o relevo é ondulado, constituído por colinas amplas e baixas 

declividades; ao sul, média e alta declividades onde o relevo apresenta-se 

acidentado. 

O clima é temperado mesotérmico e úmido, com temperatura média anual em 

torno de 21ºC. A região está sujeita a geadas, embora não muito freqüentes. A 

umidade relativa do ar gira em torno de 75% e os ventos sopram na direção 

nordeste/sudoeste e leste/oeste com velocidade média entre 33 km/h e 46 km/h. 

A vegetação original do tipo subtropical caracteriza-se pela ocorrência de dois 

tipos de florestas: florestas de matas de araucárias e florestas da bacia do Rio 

Paraná e Rio Uruguai, onde predominam árvores de grande porte, porém 

apresentam-se modificadas em razão das atividades intensas da agricultura e 

agropecuárias. 

Os cursos d água que banham o Município de Cascavel pertencem a três 

bacias: Bacia do Rio Piquiri, Bacia do Rio Paraná e Bacia do Rio Iguaçu.  

O mapa a seguir mostra o encontro destas três bacias no Município de 

Cascavel.  

 

Fonte: Portal do Meio Ambiente 

 

http /webgeo.pr.gov.br/website/gestão.viewer.htm  
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1.2.3 Dados Sócio-Econômicos  

A cidade de Cascavel se situa a 478 km da capital (DER) e conta com uma 

população estimada pelo IBGE de 296.254 habitantes para 2009, sendo que destes 

93,20%  é residente na área urbana.  

Os fluxos migratórios de diferentes frentes vieram compor a população da 

região, entre elas: a Cabocla, com base no deslocamento da população de 

Guarapuava para o Oeste do Paraná; a Sulista relativa ao deslocamento da 

população do Sul do País, com base no ciclo da madeira que atraiu grande número 

de famílias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em especial colonos poloneses, 

alemães e italianos; e finalmente, a Cafeeira oriunda da tradição de plantio de café, 

promovendo o deslocamento de famílias de várias partes do Brasil.  

            Cascavel consolidou a posição de pólo econômico regional e epicentro do 

Mercosul e está entre os maiores centros econômicos do Paraná, sendo responsável 

por 26% do total da produção de grãos do estado. Tem como principais produtos 

cultivados a soja, o trigo, o milho, o arroz, o algodão e o feijão, sendo que os três 

primeiros são os maiores expoentes. O Município se destaca ainda na avicultura, 

bovinocultura, suinocultura e ovinocultura. A indústria cascavelense acha-se em fase 

de expansão, principalmente nas atividades ligadas ao beneficiamento da produção 

agropecuária.  

            A localização deu à Cidade vocação para o comércio e prestação de 

serviços, com destaque para o setores atacadista, saúde e ensino superior.  

O município é considerado também pólo universitário, onde há em atividade 

9 instituições que atuam com o sistema presencial e 13 que trabalham em EAD, 

conforme constam cadastrados no portal do MEC: 

 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) 

 

União Educacional de Cascavel (UNIVEL) 

 

Universidade Paranaense (UNIPAR) 

 

Fundação Assis Gurgacz (FAG) 

 

União Pan-Americana de Ensino (UNIPAN "Atualmente UNIBAN Brasil-

Universidade Bandeirante") 

 

Faculdade Alfa Brasil (FAAB) 
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Faculdade Itecne 

 
Famipar - Faculdade Missioneira do Paraná 

 
UDC Ideal (União Dinâmica de Faculdades Cataratas) 

 
UniACIC - incubadora de empresas 

Estima-se uma população de 21 mil estudantes universitários, sendo uma 

parcela significativa vinda de outras cidades e estados, fato que têm estimulado a 

construção civil. 

           Destaca-se ainda, nacional e internacionalmente, nos esportes individuais e 

coletivos, como canoagem, automobilismo, handebol, futsal e atletismo. A Cidade é 

pólo cultural de expressão mundial, sediando eventos anuais como os festivais de 

música, dança, teatro, cinema e a Mostra Cascavelense de Artes Plásticas. 

           Cascavel mantém espaços como Museu de Arte de Cascavel (MAC), Museu 

da Imagem e do Som (MIS), Museu Histórico de Cascavel Celso Sperança, Espaço 

Cultural Igreja do Lago e a Biblioteca Pública Sandálio dos Santos que valorizam a 

memória e estimulam o saber, preservando assim, a cultura de sua gente. 

O setor de serviços é o setor que mais emprega, tendo na seqüência o 

comércio, indústria e agricultura. (IPARDES 2006).  

TABELA 1.2 - Participação no PIB Municipal: 

Agropecuária: 5,95 % 

Indústria: 16,63

 

% 

Serviços: 77,42

 

% 

Produto Interno Bruto: US$ 705.879.496,88

 

PIB per capita: US$ 3.466,23

 

População Economicamente Ativa: 107.342

 

hab 

Fonte: PARANACIDADE  

Os dados coletados e publicados pelo IPARDES (2010) permitem conhecer 

melhor o desempenho do município: 

 

PERFIL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 

    TERRITÓRIO

   

INFORMAÇÃO    

Desmembrado

 

Foz do Iguaçu

 

Instalação

 

14/12/1952
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Área Territorial (ITCG)

 
2.091,401 km2

  
    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

INFORMAÇÃO

  
FONTE

  
DATA

  
   ESTATÍSTICA

  
Número de Eleitores

 
TSE

 
2008

 
183.607

 
pessoas

 
Prefeito(a)

 
TRE

 
2010

 
Edgar Bueno

  

    ÁREA SOCIAL  

INFORMAÇÃO

 

FONTE

 

DATA

 

ESTATÍSTICA

 

População Censitária - Total

 

IBGE

 

2000

 

245.369

 

habitantes

 

População - Contagem (1) 

 

IBGE

 

2007

 

285.784

 

habitantes

 

População - Estimada

 

IBGE

 

2009

 

296.254

 

habitantes

 

Pessoas em Situação de Pobreza (2) 

 

IBGE/IPARDES

 

2000 48.361

   

Famílias em Situação de Pobreza (2) 

 

IBGE/IPARDES

 

2000 12.100

   

Número de Domicílios - Total  IBGE 2000 75.440

   

Matrículas na Creche

 

SEED

 

2008

 

2.343

 

alunos

 

Matrículas na Pré-escola

 

SEED

 

2008

 

4.874

 

alunos

 

Matrículas no Ensino Fundamental

 

SEED

 

2008

 

45.184

 

alunos

 

Matrículas no Ensino Médio

 

SEED

 

2008

 

14.913

 

alunos

 

Matrículas no Ensino Superior

 

MEC/INEP

 

2008

 

16.780

 

alunos

   

PERFIL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO

  

FONTE

  

DATA

   

ESTATÍSTICA

  

População Economicamente Ativa IBGE 2000 122.737

 

pessoas 

População Ocupada IBGE 2000 105.508

 

pessoas 

Número de Estabelecimentos - RAIS MTE 2008 7.772

   

Número de Empregos - RAIS MTE 2008 75.431

   

Produção de Soja IBGE 2008 268.129

 

toneladas 

Produção de Milho IBGE 2008 136.500

 

toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2008 5.594

 

toneladas 

Bovinos IBGE 2008 89.986

 

cabeças 

Equinos IBGE 2008 1.754

 

cabeças 

Galináceos IBGE 2008 6.903.366

 

cabeças 

Ovinos IBGE 2008 17.234

 

cabeças 
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Suínos IBGE 2008 54.640

 
cabeças 

Valor Adicionado Fiscal (VAF) - Total SEFA 2008 2.849.669.946

 
R$ 1,00 (P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2008 649.596.869

 
R$ 1,00 (P)  

VAF - Indústria SEFA 2008 606.026.118

 
R$ 1,00 (P) 

VAF - Indústria - Simples Nacional SEFA 2008 68.518.103

 
R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio/Serviços SEFA 2008 1.300.332.891

 

R$ 1,00 (P) 

VAF - Comércio - Simples Nacional SEFA 2008 221.239.475

 

R$ 1,00 (P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2008 3.956.490

 

R$ 1,00 (P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2008 306.697.090,13

 

R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2008 274.432.880,85

 

R$ 1,00 

ICMS por Mun. de Origem do Contribuinte SEFA 2009 83.356.801,92

 

R$ 1,00 

 

    INFRA-ESTRUTURA 

INFORMAÇÃO

  

FONTE

  

DATA

  

   ESTATÍSTICA

  

Abastecimento de Água  SANEPAR  2009 88.884

 

unid. atend. (3)  

Atendimento de Esgoto SANEPAR  2009 51.957

 

unid. atend. (3) 

Consumo de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 586.697

 

mwh 

Consumidores de Energia Elétrica - Total  COPEL 2009 104.158

     

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO

  

FONTE

  

DATA

 

ESTATÍSTICA

  

Densidade Demográfica IPARDES 2009 141,65

 

hab/km2

 

Índice de Desenvolvimento Humano 

  

IDH-M 
PNUD/IPEA/FJP

 

2000 0,810

   

Índice Ipardes de Desempenho Municipal -

 

IPDM 
IPARDES 2007 0,6897

   

PIB Per Capita IBGE/IPARDES

 

2007 14.003

 

R$ 1,00 

Índice de Gini IBGE 2000 0,590

   

Grau de Urbanização IBGE 2000 93,20

 

% 

Taxa de Crescimento Geométrico IBGE 2000 2,73

 

% 

Coeficiente de Mortalidade Infantil SESA 2008 13,19

 

Mil NV (P) 

Taxa de Pobreza (2)  IBGE/IPARDES

 

2000 17,03

 

% 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais 

 

IBGE 2000 7,0

 

% 

Valor Bruto Nominal da Produção 

Agropecuária 
DERAL 2008 684.185.372,72

 

R$ 1,00 

  

(1)

 

Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da 
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União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, 

Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não 

houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma data.    

(2)

 
Pessoas em situação de pobreza é a população calculada em função da renda familiar per capita de 

até 1/2 salário mínimo. Os dados referentes a Situação de Pobreza são provenientes dos microdados 

do Censo Demográfico (IBGE) e das Tabulações especiais feitas pelo Ipardes.   

(3)

 

Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão 

independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, 

SANEPAR).   

 

Fonte: IPARDES, 2010  

A população de Cascavel apresenta evolução mais acentuada entre as 

décadas de 1960 e 1980, sendo o crescimento verificado no período de 1960 a 1970 

de 127,08% e 81,78% no período de 1970 e 1980, conforme demonstra a tabela 

abaixo: 

Evolução da População no Município de Cascavel

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1960 1970 1980 1991 2000

A no

População Urbana

População Rural

   

FIGURA 011 

 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

   Fonte: IBGE/ 2004  

No final da década de 1960 a população urbana do Município superou a 

população rural devido à mecanização agrícola, o que determinou um crescente 

processo de urbanização.  

Nesse processo muitas propriedades de pequeno e médio porte foram 

absorvidas pelas grandes propriedades e seus ocupantes acabaram por vir morar na 

Cidade. Somou-se ao êxodo rural, o poder de atração de Cascavel em relação aos  

municípios vizinhos devido a sua forte atuação no comércio e serviços, ocasionando 

uma transformação na dinâmica do Município.  
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Nos anos seguintes à década de 80, embora não mantenha o ritmo 

acelerado, o crescimento da população da Cidade atinge patamar entre os maiores 

do Estado. 

Claro está que o Município não possuía estrutura para atender com habitação 

adequada a essa multidão que se fixou aqui.   

As questões oriundas da urbanização excessiva não são exclusivas de 

Cascavel, é uma realidade de todo o país. Edésio Fernandes em seu artigo 

Reformando a ordem jurídico-urbanística no Brasil afirma:  

Em que pesem as muitas diferenças existentes entre os processos de crescimento 

urbano verificados nos diversos países da região, de modo geral a urbanização tem 

gerado processos renovados de exclusão social, crise habitacional, segregação 

espacial, violência urbana e degradação ambiental. No Brasil, paradigma regional do 

melhor e do pior do desenvolvimento urbano, mais de 80% da população vive em 

cidades .  

Entre os diversos fatores que favorecem a ocupação de áreas inadequadas à 

moradia, como áreas de preservação ambiental, ou com carência de infra-estrutura, 

destaca-se o valor da terra somado à falta de opções acessíveis a grande parcela da 

população. Siqueira em seu artigo A Questão Fundiária Urbana , citando Edésio 

Fernandes descreve esta como uma situação-modelo um número cada vez maior 

de pessoas tem tido de descumprir a lei para ter um lugar nas cidades, vivendo sem 

segurança jurídica da posse em condições precárias ou mesmo insalubres e 

perigosas . 

Nos dois últimos anos embora sentindo em menor escala os efeitos da crise 

mundial, a economia brasileira manteve-se estável, e com o programa do Governo 

Federal, Minha Casa, Minha Vida os preços dos imóveis urbanos em Cascavel 

sofreram um elevado aumento. 

Esse aumento é sentido nas ofertas dos imóveis em classificados e nos 

valores avaliados pela CEF - Caixa Econômica Federal quando os mesmos são 

objetos de financiamento. 
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1.2.4 Situação Específica dos Valores dos Imóveis em Cascavel  

a) ÁREA RURAL  

 
Com base nas informações do Setor de ITBI 

 
Imposto de Transmissão 

de Bens Imóveis, os parâmetros utilizados são em função do preço da 

saca de soja. 

 

As áreas mais nobres agricultáveis na região do distrito de Espigão 

Azul variam de 1.800 a 2.300 sacas de soja por alqueire paulista 

(24.200 m²); 

 

Na região do distrito de Sede Alvorada variam de 1.100 a 1.800 sacas 

de soja por alqueires paulista; 

 

Na região do distrito de São João D Oeste variam de 800 a 1.200 

sacas de soja por alqueires paulista; 

 

Já na região Sul do município, onde as terras são mais acidentadas, 

compreendendo os Distritos de Diamante, São Salvador, Rio do Salto e 

Juvinópolis, os valores ficam na faixa de  500 a 1.000 sacas de soja 

por alqueire paulista. 

Esses valores não são, no entanto, válidos para as áreas rurais lindeiras ao 

limite do perímetro urbano. Estes imóveis passam a ser comercializados com valor 

estipulado por metro quadrado de terreno. Como exemplo, pode-se citar a área 

reservada para o IFPR 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Paraná IFPR, na região norte da Cidade, cujo valor por m² de terreno SEM 

INFRAESTRUTURA está sendo comercializado entre 10 e 12 R$/m², podendo 

chegar a R$ 290.000,00 o alqueire paulista.  

b) ÁREAS URBANAS 

Em conseqüência do amplo Perímetro Urbano, os valores dos terrenos 

apresentam grande variação se comparados os bairros periféricos mais pobres e o 

Centro, como se observa na tabela abaixo:   
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LOTEAMENTO 
VARIAÇÃO DE VALORES 

R$/m² 
Interlagos 35 a 90 
Floresta 50 a 110 
Cataratas 50 a 120 
Parque Verde  180 a 270 
Country 200 a 400 
Periolo 55 a 190 
Brasília 55 a 150 
Neva 50 a 400 
São Cristóvão 140 a 1000 
Morumbi 40 a 110 
Tropical 200 a 250 
Pioneiros Catarinenses 150 a 300 
14 de Novembro  45 a 120 
Santos Dumont 80 a 180 
Canadá 95 a 180 
Cancelli

 

80 a 210

 

Esmeralda  55 a 260 
Santa Cruz 80 a 350*1

 

Coqueiral 80 a 700 *2

 

Santo Onofre 70 a 400*3

 

Alto Alegre 60 a 230 
Parque São Paulo

 

55 a 450

 

Fonte: SEPLAN 

 

Setor de Planta de Valores 
*1 Valores mais elevados na Região do Loteamento FAG; 
*2 Valores mais elevados na Região da Avenida Brasil; 
*3 Valores mais elevados na Região da Av. Tancredo Neves.   

Nos bairros Pacaembu, Santa Felicidade, Cascavel Velho e Guarujá o setor 

consultado não possuía dados atualizados à época da pesquisa. 

c) CENTRO:  

O Centro não foi ainda estimado, no entanto, devido ao tamanho do Bairro a 

amplitude dos valores varia muito, ou seja, desde 60 reais por metro quadrado em 

Zona de fundo de Vale até 2.000 R$/m² em áreas mais nobres.  

Note-se que os valores venais praticados quando da cobrança do ITBI 

 

Imposto sobre a transmissão de Bens Imóveis, mesmo sendo os que mais se 

aproximam dos valores de mercado para cobrança de tributos, ainda estão com uma 

defasagem de 10 a 30%. 

É de salientar-se a grande quantidade de loteamentos e condomínios novos 

em fase de implantação. Esses empreendimentos predominam na região norte da 

Cidade, onde devido ao crédito facilitado, se espera que nos próximos anos os 

preços de terrenos populares estabilizem-se.  
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Em relação ás áreas de tamanho grande, sem o normal processo de 

parcelamento dentro do perímetro urbano, já não existem em grandes quantidades.  

No aspecto da carência de infraestrutura, dentre outras causas, esta também 

se deu devido à abordagem segmentada do problema pelo Poder Público que, na 

tentativa de minorar os problemas causados pelo afluxo de pessoas, executou 

programas habitacionais considerando apenas obras da edificação, deixando a 

infraestrutura a ser realizada posteriormente, em especial a pavimentação e 

drenagem das vias urbanas, iluminação pública e serviços de esgoto sanitário. 

Esta situação ainda perdura nos diais atuais, tendo por respaldo a própria 

legislação federal de parcelamento do solo, que trata diferentemente loteamentos 

de loteamentos para habitação de interesse social , em especial nos requisitos de 

infraestrutura. 

Em capítulo adiante, tratando dos programas e ações de habitação realizadas 

pelo município será abordada com clareza esta situação.   

 

Entende-se o déficit habitacional existente na Cidade de Cascavel como 

conseqüência da falta de uma política governamental mais eficaz nos últimos anos, 

tanto do governo Federal quanto do Estadual. 

O último grande empreendimento executado pelo Poder Público municipal 

tem aproximadamente 500 unidades e aconteceu nos anos de 2001/2002 com a 

implementação do Conjunto Habitacional Lar Cidadã Julieta Bueno. No âmbito do 

Governo Estadual, nos últimos 10 anos o empreendimento de maior vulto aconteceu 

no Conjunto Sanga funda com aproximadamente 180 unidades. 

Com a implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo 

Federal e a adesão do Município fornecendo terreno e infraestrutura, bem como, 

procedendo o cadastramento e seleção dos futuros mutuários com renda de 0 a 3 

salários-mínimos, pode-se constatar a grande procura e estimar o déficit habitacional 

do Município em torno de vinte mil unidades.   
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2. ATORES SOCIAIS E SUAS CAPACIDADES  

            Por atores sociais, entende-se os indivíduos e ou instituições que ao se 

organizarem são capazes de agir sobre determinada situação. 

O objetivo das entrevistas é de coletar e sistematizar distintas visões e 

preocupações da comunidade e os atores sociais envolvidos com relação ao 

problema habitacional do município, bem como avaliar a capacidade de integração 

da prefeitura com os agentes da sociedade civil. 

             Como técnicas para coleta de dados foram realizadas entrevistas individuais 

com perguntas abertas com os atores sociais que possuem relação direta ou indireta 

com as questões habitacionais no município apontadas no termo de referência e 

indicadas pela comunidade, pela Equipe Intersetorial e pelo Conselho Municipal de 

Habitação referendada na capacitação das equipes e dos conselheiros para 

realização das oficinas nos bairros e sedes dos distritos. 

            Nas entrevistas foram feitas três perguntas: 

I. Tipos de precariedade habitacional existentes na área urbana e rural? 

II. Principais demandas e conflitos habitacionais existentes? 

III. Sugestões relativas às opções de solução destes problemas?  

2.1 Atores Sociais Entrevistados 

2.1.1 Poder Público Municipal e Estadual 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social - Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS  

 

Secretaria de Saúde 

 

Vigilância Ambiental; 

 

Companhia Municipal de Habitação de Cascavel 

 

COHAVEL;  

 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER; 

 

Companhia de Saneamento do Paraná 

 

SANEPAR; 

2.1.2 Agentes Financeiros: 

 

Caixa Econômica Federal 

 

CEF; 
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BANCO DO BRASIL 

 
não tem programas de financiamento para 

habitação para população de baixa renda 

 
atende somente acima dos 03 

salários mínimos (financiamento); 

2.1.3 Cooperativas: 

 

Cooperativa de Crédito Rural - CRESOL;  

 

Cooperativa Habitacional Amigos de Cascavel - COHAMIC; 

 

Cooperativa Habitacional Independente de Cascavel 

 

COHABIVEL; 

2.1.4 Movimentos Sociais / Associações: 

 

Associação de Apoio a Moradia de Cascavel 

 

ASAM; 

 

Associação dos Participantes do Programa Crédito Solidário de Cascavel;  

 

Sociedade de Apoio a Moradia 

 

SAM; 

 

Movimento Nacional de Luta Pela Moradia 

 

MNLM; 

 

Associação de Direito Habitação de Cascavel; 

 

Associação de Pais, Mestres e Funcionários; 

2.1.5 Loteadores e Incorporadores: 

 

Imóvel Par; 

2.1.6 Entidades da Área Empresarial, Profissional: 

 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel 

 

AEAC; 

 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná 

 

CREA; 

 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná 

 

SINDUSCON / Oeste; 

 

Fundação Paranaense para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria da 

Construção 

 

FUNDATEC/Projeto Reconstruir; 

2.1.7 Setor Imobiliário: 

 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI;  

 

Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná 

 

SECOVI;   



                                                                                                                                                       

26

2.1.8 Conselhos Municipais: 

 
Conselho Municipal de Meio Ambiente 

 
COMAM; 

 
Conselho Municipal de Planejamento 

 
CMP; 

 
Conselho Municipal da Assistência Social 

 
CMAS; 

 
Conselho Municipal da Saúde 

 
CMS; 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

CMDCA; 

 

Conselho Municipal do Idoso 

 

CMI; 

 

Conselho Municipal de Habitação 

 

CMH; 

 

Instância de Controle Social 

 

ICS; 

 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação); 

2.1.9 Organização Não Governamental: 

 

Amigos dos Rios   

2.2 Entrevistas  

As entrevistas, que aconteceram no período de 18 de agosto à 08 de outubro 

de 2010,  apontaram a existência de focos de precariedade habitacional que estão 

localizadas nos bairros periféricos, com casos pontuais nos demais bairros, também 

apontadas nas localidades rurais e nas sedes de distritos.  

De posse das entrevistas, foram identificados apontamentos de 

necessidades semelhantes por cada representante dos segmentos entrevistados, 

contudo foram propostas soluções diferenciadas para as mesmas situações.  

2.2.1 Precariedade e Conflitos 

Os atores sociais entrevistados entendem por precariedade habitacional as 

condições mínimas de habitabilidade que estão localizadas em áreas ocupadas e 

que demonstram necessidades de intervenção por melhoria da infraestrutura da 

construção e de equipamentos públicos coletivos. 

Outra questão que demonstrou preocupação foram as ocupações em áreas 

de preservação permanente e que, em alguns casos apresentam até famílias que 
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possuem documento (escritura) dos loteamentos aprovados nestas áreas. As 

ocupações irregulares foram classificadas como de extrema precariedade.  

Os conflitos habitacionais foram definidos como assentamentos precários 

que demandam ações de urbanização, regularização fundiária, melhorias 

habitacionais e serviços públicos de educação, saúde, lazer, recreação e postos de 

trabalho.  

Os atores sociais representados por vários segmentos colocam ainda a 

preocupação com a questão da localização dos novos conjuntos habitacionais para 

famílias de baixa renda. A justificativa é que estes trazem muitos conflitos pela falta 

de infraestrutura dos locais onde há a implantação, com o adensamento mesmo 

pelas condições e disposição dos terrenos e também aos serviços públicos de 

educação, saúde, de lazer e recreação. O mesmo acontece com os postos de 

trabalho, comércio local para as famílias que são realocadas e que necessitaria de 

planejamento e execução de ações como a adequação na infraestrutura e serviços 

públicos para atender a nova demanda. 

Nas entrevistas foram apontadas várias sugestões para implementação de 

programas que venham a atender as famílias que vivem de forma precária, 

principalmente as que possuem renda entre 0 a 02 salários-mínimos e que não 

conseguem ter acesso a financiamento ou tem dificuldades em assumir aluguéis 

devido ao valor inacessível. Outro ponto levantado sobre estas famílias sem acesso 

ao mercado imobiliário é devido aos critérios utilizados para locação no quesito de 

comprovação de renda, o que leva essas famílias a morarem nos bairros periféricos 

e a alugarem direto com o proprietário, através de contrato particular em alguns 

casos e, em outros, de forma verbal, onde em muitas situações as unidades 

habitacionais apresentam algum tipo de precariedade.  

Para que os problemas habitacionais da população de baixa renda sejam 

solucionados, as entrevistas apontaram que devem ser criados programas 

municipais de habitação de interesse social para atender a área urbana e a rural 

através de parcerias público-privada, por se tornar inviável para as construtoras o 

atendimento especificamente para este público, alegando o baixo valor de repasse 

do governo federal das unidades habitacionais de interesse social. As cooperativas 

habitacionais existentes no município não atendem a faixa de população de 0 a 03 

salários mínimos, estas atendem somente as construções para um público acima de 

10 salários mínimos. 
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2.2.2 Meio Rural 

Na área rural foi apontada à questão da coabitação e a depreciação dos 

imóveis. O problema da coabitação se dá pelo aumento da família com o casamento 

dos filhos que continuam a morar com seus pais, ocasionando conflitos familiares. 

No caso da depreciação dos imóveis, muitas casas são construções antigas com 

mais de 50 anos de uso, sem reformas adequadas, o que ocasiona o seu 

comprometimento, surgindo a necessidade de construir novas unidades 

habitacionais. Para tanto se faz necessário levantamento sobre a situação 

habitacional para identificar e qualificar a demanda. 

Programas habitacionais para área rural são executados através da 

Cooperativa de Crédito Rural 

 

CRESOL e atende somente as famílias de 

cooperados com recursos do orçamento destinado ao Programa de Subsidio 

Habitacional de Interesse Social (PSH) para as famílias iniciarem a compra dos 

materiais de construção e as obras da residência através do Programa HABITASOL. 

O Programa de Habitação Solidária 

 

HABITASOL iniciado no ano de 2004 

oportuniza aos associados o acesso a moradias dignas no campo, em parceria com 

o Governo Federal, através de alguns de seus programas que dão vantagens para o 

financiamento de casas de baixo custo e interesse social como: juros baixos, 

carência e também recurso a fundo perdido.  

O Programa de Habitação Solidária da CRESOL atua com três modalidades 

de financiamentos: o Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social 

 

PSH; 

as operações coletivas FGTS em parceria com a Caixa Econômica Federal 

 

CEF; e 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. Também trabalha com 

Financiamentos de Recursos Próprios que visa atender as demandas do quadro 

social tanto na implantação e desenvolvimento de atividades não financiadas com 

recursos oficiais, como para complementação de financiamentos com recursos 

oficiais para ampliação e reforma de moradias. Também é possível financiar 

somente os materiais de construção para as ampliações e reformas. 

2.3  Sugestões para Solução dos Problemas 

Na visão dos atores sociais para solucionar os problemas ocasionados pelo 

Déficit habitacional se faz necessário algumas ações que foram divididas em temas 

e se apresentam a seguir:  
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AGENTE REGULADOR  

 
Companhia Municipal de Habitação 

 
COHAVEL ser agente regulador para 

aquisição de novas terras com preço justo e cumprir seu papel na implantação de 

loteamentos e conjuntos habitacionais de interesse social. Proposta do 

Movimento de Luta pela Moradia;   

ASSENTAMENTOS IRREGULARES  

 

Coibir novas ocupações por assentamentos habitacionais irregulares em áreas 

inadequadas para esta finalidade, tais como áreas de preservação, proteção dos 

mananciais e áreas de risco;  

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS 

 

Aprimorar e ampliar a captação de recursos junto às outras esferas de governo 

federal, estadual agentes financeiros, para projetos habitacionais, buscando estes 

recursos para reformulação dos programas habitacionais, bem como agilizar 

procedimentos de análise, aprovação e liberação dos recursos;  

 

Parcerias com Governo Federal/Poder Público/Movimentos Sociais/Sociedade 

Civil para implementação da Política Municipal de Habitação e na captação de 

recursos para construção de habitação de interesse social; 

 

Companhia de Habitação de Cascavel desenvolver projetos habitacionais para 

população com renda de 0 a 06 salários mínimos e buscar recursos junto à Caixa 

Econômica Federal, Ministério das Cidades e através de emenda parlamentar; 

 

Maior investimento por parte do poder público na área de habitação com recursos 

próprios;  

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  

 

Estimular a produção, pelo mercado imobiliário de habitação de interesse social 

ou de mercado popular, inclusive simplificando, na forma de agilizar os 

procedimentos de novos empreendimentos habitacionais; 

 

Aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor do 

município para facilitar o acesso a terra urbanizada para viabilizar programas 

habitacionais de interesse social, permitindo a utilização adequada de áreas 

vazias ou subutilizada; 



                                                                                                                                                       

30

 
Redução do número de unidades habitacionais nos conjuntos de interesse social 

para aumentar a metragem das casas de acordo com o tamanho da família, a fim 

de proporcionar dignidade; 

 
Isentar as taxas pelo CREA e Prefeitura para habitação de interesse social, como 

forma de incentivo para as construtoras; 

 

Aprovar medidas de redução ou execução de taxas e emolumentos municipais na 

aprovação de projetos de Habitação de Interesse Social;  

INFRAESTRUTURA  

 

Reforma urbana, segurando o trabalhador no campo levando infraestrutura 

(habitação, água, luz e internet); 

 

Exigir dos incorporadores, loteadores que executem a infraestrutura antes da 

ocupação; 

 

Não ampliar o perímetro urbano e sim ocupar os vazios urbanos que possuem 

toda infraestrutura levando em conta a questão urbanística se torna 

compensatório e já estão incluídos no tecido social, sendo competência dos 

Conselhos Municipal de Habitação e o de Planejamento cobrar a implantação dos 

instrumentos do Estatuto das Cidades e o Plano Diretor; 

 

Os loteamentos de interesse social com recursos do governo federal também 

devem ter a obrigatoriedade de infraestrutura (asfalto, esgoto, transporte coletivo, 

arborização, equipamentos públicos) antes de realocar as famílias; 

 

Ocupar os vazios urbanos que já oferecem infraestrutura através da 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;   

LINHAS DE CRÉDITO  

 

Linha de crédito com recursos próprios para ampliação, reforma construções de 

novas moradias, e financiamento de materiais de construção, tendo em vista a 

necessidade por melhorias das condições de habitabilidade, atendendo os 

moradores das áreas urbanas e rurais;  

 

Oportunizar financiamentos com subsídio às famílias para a aquisição de terra, 

construção de novas unidades habitacionais, execução de infraestrutura e 

aquisição de materiais de construção;  
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LOTEAMENTOS NOVOS 

 
Novos Conjuntos Habitacionais devem ser construídos próximos aos parques 

industriais onde tem maior demanda de emprego e pela questão da 

acessibilidade; 

 
Construir pequenos conjuntos habitacionais próximos aos locais de trabalho das 

famílias, como forma de desafogar o sistema viário e as pessoas possam se 

deslocar de bicicleta, moto; 

 

Nas ocupações deveria desocupar as áreas por um período, e construir no 

mesmo local para que as famílias retornem; 

 

Produzir novos loteamentos com o setor privado; 

 

Revisar as leis dos loteamentos referentes às áreas destinadas para Utilidade 

Pública;  

MELHORA DE MORADIA  

 

Assegurar o apoio e o suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da 

população para produzir ou melhorar sua moradia;  

SISTEMA DE INFORMAÇÃO  

 

Criar um Sistema de Informação da Habitação;  

 

Controlar as vendas, sem coibição das vendas de casas em parceria com os 

cartórios, através de um cadastro geral, onde o cartório tenha o compromisso de 

informar ao município a ação;  

PARCERIAS  

 

Ampliação do Programa Casa Fácil através de campanhas de divulgação para 

atender maior número de famílias, uma vez que possuem lotes com problemas de 

documentação, criando parcerias para legalização; 

 

Buscar parcerias com ONG s, Igrejas, Clubes de Serviço, Associações de Classe; 

 

Parceria com OAB para regularização fundiária;  

 

Projetos de realocação de famílias de área de preservação e ocupações devem 

ser feitos através de ações integradas com amplo trabalho de sensibilização nas 

questões sanitárias e ambientais;  

 

Retomar o Projeto Reconstruir em parceria com o município; 
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Parceria com Universidades Públicas e Privadas para projetos de extensão na 

habitação de interesse social; 

 
Os conselhos locais apoiar a implantação do Instituto de Planejamento Urbano 

para ter uma cidade pensada, planejada direcionando os rumos da cidade; 

 
Realizar diagnóstico nas localidades rurais em parecia com a Secretaria Municipal 

de Saúde através das agentes comunitárias de saúde do Programa Saúde da 

Família; 

 

Acompanhamento pós-ocupação nos conjuntos habitacionais;  

SERVIÇOS PÚBLICOS  

 

Criar lei para que os loteadores da iniciativa privada dêem como contrapartida 

equipamentos públicos, ampliando os existentes ou construindo novos como: 

escolas, unidades básicas de saúde, capela mortuária; áreas de esporte e lazer; 

centros de convivência entre outros que atendam a demanda; 

 

Construção de centros de convivência nos conjuntos habitacionais de grande 

porte que atendam todas as faixas de idade; 

 

Melhorar o planejamento através das políticas integradas para quando as famílias 

forem realocadas tenha estrutura para atendimento nas escolas em tempo 

integral, CEMEI s, unidades básicas de saúde; assistência social/CRAS. 

Os temas mais recorrentes foram referentes a parcerias, com nove citações, 

seguidos de sugestões sobre loteamentos novos e sobre infraestrutura.  
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3. NECESSIDADES HABITACIONAIS 

3.1 Dados do Censo  

Para compreender a dimensão da demanda habitacional no município, optou-

se por empregar as definições da Fundação João Pinheiro 

 

FJP, onde se trabalha 

com dois segmentos distintos: o Déficit Habitacional e a Inadequação de Moradias. 

Do documento intitulado Déficit Habitacional no Brasil - Municípios 

Selecionados e Microrregiões Geográficas , publicado pela Fundação João Pinheiro 

e disponível em seu site, foram retiradas as seguintes definições e conceitos:   

Aglomerado Subnormal: segundo definição do IBGE, é o conjunto constituído por 

no mínimo 51unidades habitacionais (barracos, casas etc.) ocupando ou tendo 

ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, e carente, em sua maioria, de 

serviços públicos essenciais. 

Aglomerado Rural de Extensão Urbana entende-se a localidade que preencha os 

seguintes requisitos: situa-se em área legalmente definida como rural, com 

arruamentos reconhecíveis ou dispostos ao longo de uma via de comunicação; 

localiza-se a menos de um quilômetro da área efetivamente urbanizada de cidade, 

vila ou aglomerado rural já definido como de extensão urbana; por último, é contígua 

a eles. Constituem simples extensão da área urbanizada, como loteamentos já 

habitados, conjuntos habitacionais, aglomerados de moradias ditas subnormais ou 

núcleos desenvolvidos em torno de estabelecimentos industriais, comerciais ou de 

serviços. Por constituir parte integrante da malha urbana das cidades e vilas, apenas 

não oficializada legalmente, a análise da situação rural para cálculo do déficit de 

domicílios discriminará os aglomerados rurais de extensão urbana. 

Carência de Serviços de Infraestrutura: domicílios que não dispõem de ao menos 

um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, rede geral de abastecimento 

de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica e coleta de lixo.  

Coabitação Familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias e 

das que vivem em domicílios localizados em cômodos 

 

exceto os cedidos por 

empregador. 

Cobertura Inadequada: domicílios com paredes de alvenaria ou madeira aparelhada 

e cobertura de zinco, palha, sapê, madeira aproveitada ou outro material que não seja 

telha, laje de concreto ou madeira aparelhada. 

Cômodos: domicílios particulares compostos por um ou mais aposentos localizados 
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em casa de cômodo, cortiço, cabeça-de-porco etc. 

Déficit Habitacional: noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção 

de novas moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação 

detectados em certo momento. 

Déficit Habitacional Básico: Refere-se ao somatório dos totais referentes à 

coabitação familiar, aos domicílios improvisados e aos domicílios rústicos. 

Densidade Excessiva de Moradores por Dormitório: quando o domicílio apresenta 

um número médio de moradores superior a três por dormitório. 

Domicílios Improvisados: locais construídos sem fins residenciais que servem como 

moradia, tais como barracas, viadutos, prédios em construção, carros etc.  

Domicílios Rústicos: aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o 

que resulta em desconforto e risco de contaminação por doenças, em decorrência 

das suas condições de insalubridade. 

Famílias Conviventes ou Famílias Conviventes Secundárias: são constituídas 

por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência, e que residem no mesmo domicílio com outra 

família denominada principal. Apenas aquelas que têm intenção de constituir 

domicílio exclusivo passam a ser consideradas déficit habitacional. 

Inadequação dos Domicílios: reflete problemas na qualidade de vida dos 

moradores. Não estão relacionados ao dimensionamento do estoque de habitações e 

sim a especificidades internas do mesmo.  

Inadequação Fundiária Urbana: situação onde pelo menos um dos moradores do 

domicílio declara ter a propriedade da moradia, mas informa não possuir a 

propriedade, total ou parcial, do terreno ou a fração ideal de terreno (no caso de 

apartamento) em que ela se localiza. 

Inexistência de Unidade Sanitária Domiciliar Exclusiva: domicílio que não dispõe 

de banheiro ou sanitário de uso exclusivo. 

Ônus Excessivo com Aluguel: corresponde ao número de famílias urbanas, com 

renda familiar de até três salários mínimos, que moram em casa ou apartamento e 

que despendem mais de 30% de sua renda com aluguel.   

Cabe salientar que no município de Cascavel à época do censo 2000, não se 

encontrou situações que caracterizassem aglomerado subnormal ou rural de 

extensão urbana.  

Ainda tratando das questões de quantificação, descreve-se no quadro abaixo 

o que é considerado na metodologia dos levantamentos na publicação citada, pois 

há casos que podem levar a duplicação dos dados, como o caso da carência de 

infraestrutura, onde a falta pode ser computada diversas vezes, aumentando 

significativamente os valores de déficit.  
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FIGURA 3.1. 

 
METODOLOGIA DO CÁLCULO DO DEFICIT HABITACIONAL E DA INADEQUAÇÃO 

DE DOMICÍLIOS - FJP 

  

A equipe encontrou respaldo nas considerações apresentadas no trabalho da 

Fundação João Pinheiro, a respeito da pluralidade de condições da população nesta 

fase de coleta de dados:  

A questão da moradia entendida dentro de uma perspectiva 

sociológica, deve refletir o dinamismo e a complexidade de uma determinada 

realidade socioeconômica. Desta forma, as necessidades do habitat não se 

reduzem exclusivamente a um instrumento material mas depende da 

vontade coletiva e se articula às condições culturais e a outros aspectos da 

dimensão individual e familiar (BRANDÃO, 1984:103). Em suma, as 

demandas habitacionais não só são diferentes para os diversos setores 

sociais como variam e se transformam com a própria dinâmica da sociedade.    

No Plano Diretor de Cascavel, em vigor desde janeiro de 2006, define-se a 

necessidade de realizar o Plano Municipal de Habitação, o qual trás em seu bojo 

diversas diretrizes, que representam o anseio tanto da população que participou de 

sua elaboração quando dos técnicos que o redigiram. Define-se que este Plano deve 
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tratar não só da habitação de interesse social, mas da população como um todo.  

Entretanto, diversos fatores, entre eles tempo e recursos, levaram a equipe a 

definir as áreas de levantamento em campo, com a intenção de obter dados mais 

aferidos da realidade, posto que os dados disponíveis estejam embasados nos 

dados do censo 2000, publicados pelo IBGE e trabalhados pela Fundação João 

Pinheiro. Esta seleção de áreas para a coleta de dados de campo resultou na 

escolha das áreas já definidas e identificadas como ZEIS no Plano Diretor, 

acrescidas de outras áreas onde foram constatadas as mesmas características. A 

espacialização destas áreas está representada nos mapas: mapa ZEIS, integrados a 

este trabalho nos Anexos II, e III.  

Cascavel, como a maioria dos municípios brasileiros, não dispõe de registro 

de dados de forma sistematizada. Assim sendo, recorreu-se a dados consolidados 

dos institutos de pesquisa, como o IBGE e também a dados produzidos pela 

Fundação João Pinheiro, cuja metodologia é recomendada pelo Ministério das 

Cidades.   

Complementou-se a informação com os dados levantados em campo, e ainda 

com dados tabulados do cadastro construído para o Programa Minha Casa Minha 

Vida. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2000 

 

IBGE, Cascavel possui 

67.060 domicílios particulares permanentes, distribuídos conforme demonstrado na 

tabela a seguir:  

TABELA 3.1. - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES E DOMICÍLIOS VAGOS 

 

CASCAVEL 

 

2000 

Domicílios Particulares Permanentes e Domicílios Vagos - 2000 

DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES (1)

 

DOMICÍLIOS VAGOS

 

TOTAL

 

URBANA

 

RURAL

 

Total

 

urbana

 

rural

 

67.060

 

63.087

 

3.973

 

5.723

 

5.723

 

405

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Totais obtidos através do processamento dos microdados do Censo Demográfico 2000.  

Analisando a distribuição dos domicílios em conjunto com as faixas de renda 

mensal familiar, obtivemos a distribuição apresentada na Tabela 3.2. Detendo-se na 

faixa de renda familiar abaixo de três salários mínimos, observou-se que esta 

abrigava 34,68% dos domicílios urbanos em 2000. 
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TABELA 3.2. - DOMICÍLIOS URBANOS, POR FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR 

 
CASCAVEL 2000  

Domicílios Urbanos, por Faixas de Renda Mensal Familiar 

 
2000 

FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)

 

ATÉ 3

 

MAIS DE 3 A 5

 

MAIS DE 5 A 10

 

MAIS DE 10

 

TOTAL

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

21.881 34,68 13.508 21,41 14.759 23,39 12.939 20,51 63.087 100,0

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no Brasil - 

Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.   

FIGURA 3.2. 

 

DOMICÍLIOS URBANOS, POR FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR 

 

CASCAVEL 2000  

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações 

(CEI). Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.  

3.2. Déficit Habitacional  

O Déficit Habitacional ou Déficit Quantitativo busca quantificar a necessidade 

de reposição de unidades habitacionais precárias, bem como, de incremento à oferta 

com a produção de novas habitações. O atendimento à demanda representada pelo 

Déficit Habitacional pressupõe proporcionar às famílias necessitadas um padrão de 

vida adequado, pois o direito à moradia não se resume a um teto e quatro paredes, 

mas considera o direito de toda pessoa ter acesso a um lar e a uma comunidade 

seguros para viver com dignidade.  
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O déficit habitacional básico refere-se ao somatório dos totais referentes à 

coabitação familiar, aos domicílios improvisados e aos domicílios rústicos. 

O Censo de 2000 apontou o déficit básico do município de 4.236 unidades. 

Deste total, 85,6% estão na área urbana e 14,40% na área rural, como pode ser 

visualizado na tabela:  

TABELA 3.3. ESTIMATIVAS DO DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO 

 

2000 

Estimativas do Déficit Habitacional Básico (1) - 2000 

DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO (2) 

ABSOLUTO %

 

DO TOTAL DE DOMICÍLIOS 
NO MUNICÍPIO 

Total

 

Urbana Rural Total Urbana Rural 

4.236

 

3.626 610 6,32 5,75 15,35 
Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos.  

(2) Para municípios o déficit habitacional básico não inclui as estimativas de domicílios rústicos 

inferiores a 50 unidades.  

Recordando as definições já apresentadas, é possível decompor o déficit 

habitacional básico nos seus componentes: coabitação familiar, domicílios 

improvisados e domicílios rústicos, e também quanto a sua localização se urbana ou 

se rural:  

Coabitação Familiar: compreende a soma das famílias conviventes secundárias e 

das que vivem em domicílios localizados em cômodos 

 

exceto os cedidos por 

empregador. 

Domicílios Improvisados: locais construídos sem fins residenciais que servem como 

moradia, tais como barracas, viadutos, prédios em construção, carros etc.  

Domicílios Rústicos: aqueles sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o 

que resulta em desconforto e risco de contaminação por doenças, em decorrência 

das suas condições de insalubridade.      

TABELA 3.4. PARTICIPAÇÃO DOS COMPONENTES NO DÉFICIT HABITACIONAL BÁSICO 

URBANO E RURAL 

 

2000 
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Participação dos Componentes no Déficit Habitacional Básico Urbano e Rural (1) - 2000 

ÁREA 
PARTICIPAÇÃO NO DÉFICIT 

IMPROVISADOS

 
COABITAÇÃO 

FAMILIAR 
RÚSTICOS 

(2) TOTAL 

URBANA 292 3.254 80 3.626 

RURAL 453 157 - 610 

TOTAL 745 3.411 80 4.236 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. 

(2) O total dos domicílios rústicos das regiões, unidades da Federação, microrregiões e regiões inclui as 

estimativas inferiores a 50 unidades.  

Conforme verificado na tabela acima, o censo identificou 80 domicílios 

rústicos na área urbana (nenhum na área rural). Somados os índices da área urbana 

com a rural, havia 745 domicílios improvisados e 3.411 situações de coabitação 

familiar.  

TABELA 3.5 - COABITAÇÃO FAMILIAR E DOMICÍLIOS IMPROVISADOS URBANOS, POR FAIXAS 

DE RENDA

 

2000 

Coabitação Familiar e Domicílios Improvisados Urbanos,  por Faixas de Renda 

 

2000 

FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS)

 

ATÉ 3

 

MAIS DE 3 A 5

 

MAIS DE 5 A 10

 

MAIS DE 10

 

TOTAL

 

2.618 622 242 64 3.546 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos.  

FIGURA 3.3 - COABITAÇÃO FAMILIAR E DOMICÍLIOS IMPROVISADOS URBANOS, POR FAIXAS 

DE RENDA

 

2000 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 



                                                                                                                                                       

40

  
No caso da coabitação familiar e domicílios improvisados, destaca-se a 

condição das famílias com renda até 03 salários mínimos que correspondiam a 

73,83% do total. 

Seguindo as definições da FJP,  

o componente coabitação familiar compreende a soma das famílias 

conviventes secundárias

 

que vivem junto à outra família em um mesmo domicílio e 

das que vivem em cômodos cedidos ou alugados. As famílias conviventes 

secundárias são constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por laço de 

parentesco, dependência doméstica ou normas de convivência e que residem em um 

mesmo domicílio com outra família, denominada família principal. O responsável pela 

família principal é também o responsável pelo domicílio. As famílias residentes em 

cômodos 

 

cedidos ou alugados 

 

foram incluídas no déficit habitacional porque esse 

tipo de moradia mascara situação real de coabitação em domicílios formalmente 

distintos. Segundo a definição do IBGE, os cômodos são domicílios particulares 

compostos por um ou mais aposentos localizados em casa de cômodo, cortiço, 

cabeça-de-porco etc. . A esses dois componentes agrega-se o que se denominou 

ônus excessivo com aluguel , que corresponde ao número de famílias urbanas, com 

renda familiar de até três salários mínimos, que moram em casa ou apartamento 

(domicílios urbanos duráveis) e que despendem mais de 30% de sua renda com 

aluguel.

   

A seguir, são decompostos componentes da coabitação familiar, quais sejam: 

famílias conviventes secundárias, famílias em cômodos cedidos ou alugados e 

situações de ônus excessivo com aluguel, estas apresentadas em duas situações de 

análise, situação de domicílio e faixa de renda, conforme destacado nas tabelas a 

seguir:   

TABELA 3.6 

 

FAMÍLIAS CONVIVENTES URBANAS, POR SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 

 

2000 

Famílias Conviventes, por Situação do Domicílio - 2000 

FAMÍLIAS CONVIVENTES  % DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES  

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

3.243 3.086 157 4,84 4,89 3,95 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit 

Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.    



                                                                                                                                                       

41

FIGURA 3.4 

 
FAMÍLIAS CONVIVENTES URBANAS, POR FAIXAS DE RENDA 

 
2000 

Famílias Conviventes Urbanas, por Faixas de Renda - 2000 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.  

TABELA 3.7 

 

CÔMODOS, POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO 

 

2000  

Cômodos (1), por Situação do Domicílio - 2000 

CÔMODOS % DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

168 168 0 0,25 0,27 0,00 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.  

(1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugados e cedidos, exceto os cedidos por empregador.  

FIGURA 3.5. 

 

CÔMODOS URBANOS, POR FAIXAS DE RENDA 

 

2000 

Cômodos (1) Urbanos, por Faixas de Renda 

 

2000 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugados e cedidos, exceto os cedidos por empregador. 
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FIGURA 3.6 

 
DOMICÍLIOS URBANOS ALUGADOS, POR FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ TRÊS 

SALÁRIOS MÍNIMOS 2000 

Domicílios Urbanos (1) Alugados, por Famílias com Renda até 3 Salários-Mínimos 

 
2000 

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerou-se o total dos cômodos próprios, alugados e cedidos, exceto os cedidos por empregador.  

Além da coabitação familiar, compõem o déficit básico os domicílios 

improvisados e rústicos, cujos dados estão apresentados nas tabelas abaixo. São 

domicílios improvisados aqueles construídos sem fins residenciais que servem como 

moradia, tais como barracos, viadutos, prédios em construção, carros etc.  

TABELA 3.8 

 

DOMICÍLIOS IMPROVISADOS 

 

2000 

Domicílios Improvisados, por Situação do Domicílio - 2000 

DOMICÍLIOS IMPROVISADOS  % EM RELAÇÃO AOS DOMICÍLIOS 
PARTICULARES (1) 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

745 292 453 1,10 0,50 10,20 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Total de domicílios particulares se refere aos domicílios particulares permanentes acrescidos dos 

domicílios   

Destaca-se que os dados das tabelas apresentadas referem-se aos dados do 

Censo 2000, com estudo da fundação João Pinheiro de forma a obter os índices. 

Encontra-se em andamento o Censo de 2010, por meio do qual, será possível 

verificar a tendência destes fatores, se de acréscimo ou de redução dos mesmos.   
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FIGURA 3.7. 

 
DOMICÍLIOS IMPROVISADOS URBANOS POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

 
2000  

 

Fonte: Elaborado a partir de dados da Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.  

Os domicílios rústicos, quantificados pelo censo de 2000, tem sua 

caracterização através de sua forma construtiva, neste caso encontram-se aqueles 

sem paredes de alvenaria ou madeira aparelhada, o que resulta em desconforto e 

risco de contaminação por doenças, em decorrência das suas condições de 

insalubridade.  

TABELA 3.9 

 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS 

 

2000  

Estimativas dos Domicílios Rústicos, por Situação do Domicílio - 2000 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS (1) % DOS DOMICÍLIOS PARTICULARES 
PERMANENTES (1) 

TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL 

80 80 0 0,12 0,13 0,00 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.   

3.3. Inadequação Habitacional e Déficit Habitacional Qualitativo  

Como já definido anteriormente, além do déficit denominado quantitativo, 

outra componente do déficit é o denominado déficit qualitativo. Incluem-se nessa 

condição as situações de inadequação dos domicílios quais sejam: domicílios 
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próprios com densidade excessiva de moradores por dormitório; carência de 

serviços de infraestrutura, nesta compreendidos os serviços de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e energia elétrica; inadequação 

fundiária urbana que são os casos relativos à propriedade do terreno onde o imóvel 

está edificado; falta de instalação sanitária exclusiva; e ainda, casos de cobertura 

inadequada. 

Os dados relativos ao déficit qualitativo estão relacionados nas tabelas a 

seguir:  

TABELA 3.10 

 

INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS URBANOS

 

2000  

INADEQUAÇÃO 
FUNDIÁRIA  

(1) 

ADENSAMENTO 
EXCESSIVO  

(1) 

DOMICÍLIO SEM 
BANHEIRO  

(1) 

CARÊNCIA DE 
INFRA-ESTRUTURA 

(2) 

absoluto

 

% 

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

absoluto

 

%

 

2.865

 

4,54

 

3.031

 

4,80

 

1.142

 

1,81

 

34.964

 

55,42

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Apenas casas e apartamentos urbanos. 

(2) Casas e apartamentos urbanos que não possuem um ou mais dos serviços de infra-estrutura: iluminação 

elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica, e coleta de 

lixo.    

TABELA 3.11 

 

CRITÉRIOS DE CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (1) 

 

2000 

 

CONSIDERADO APENAS UM CRITÉRIO 

Inadequação Fundiária Urbana (1) 

 

2000  

APENAS UM CRITÉRIO 
ILUMINAÇÃO 

ELÉTRICA 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 
COLETA 
DE LIXO TOTAL

 

14 2.546 30.302 40 32.902

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.  

(1) Considerados as casas e apartamentos urbanos carentes de um ou mais dos serviços de infraestrutura: 

iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e 

coleta de lixo.     
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TABELA 3.12 

 
CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (1) 

 
2000 

 
CONSIDERADO 

DIVERSOS CRITÉRIOS  

Inadequação Fundiária Urbana (1) 

 
2000  

MAIS DE UM CRITÉRIO TOTAL 

DOIS TRÊS QUATRO  

1.502 473 87 34.964 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados as casas e apartamentos urbanos carentes de um ou mais dos serviços de infraestrutura: 

iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa 

séptica e coleta de lixo.     

TABELA 3.13 

 

DOMICÍLIOS URBANOS COM DOIS CRITÉRIOS DE CARÊNCIA DE INFRA-

ESTRUTURA URBANA (1) 

 

2000  

Domicílios Urbanos com Dois Critérios de Carência de Infra-Estrutura (1) - 2000 

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CARENTES TOTAL 
ILUMINAÇÃO 

E ÁGUA 
ILUMINAÇÃO E 

ESGOTO 
ILUMINAÇÃO 

E LIXO 
ÁGUA E 
ESGOTO 

ÁGUA 
E LIXO 

ESGOTO 
E LIXO  

0 77 0 895 56 474 1.502 

  

FIGURA 3.8 

 

DOMICÍLIOS COM DOIS CRITÉRIOS DE CARÊNCIA 

 

2000  

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.  
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FIGURA 3.9. 

 
CARÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA (1) POR FAIXAS DE RENDA 

 
2000  

Carência de Infra-Estrutura Urbana (1), por Faixas de Renda - 2000 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados as casas e apartamentos urbanos carentes de um ou mais dos serviços de infraestrutura: 

iluminação elétrica, rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e 

coleta de lixo.  

TABELA 3.14 

 

DOMICÍLIOS URBANOS SEM UNIDADE SANITÁRIA EXCLUSIVA 

 

2000   

Características dos Domicílios Urbanos (1) Sem Banheiro - 2000 

DOMICÍLIOS SEM BANHEIRO 

TOTAL EM DOMICÍLIOS ALUGADOS

 

C/ RENDA ATÉ 3 S.M. 
1.142 99 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.  

TABELA 3.15 

 

DOMICÍLIOS URBANOS SEM UNIDADE SANITÁRIA EXCLUSIVA 

 

2000 POR 

FAIXA DE RENDA  

FAIXAS DE RENDA MENSAL FAMILIAR (EM SALÁRIOS-MÍNIMOS) 

ATÉ 3 MAIS DE 3 A 5 MAIS DE 5  TOTAL 

absoluto percentual

 

absoluto percentual

 

absoluto percentual

 

absoluto percentual

 

1.010 88,44 94 8,23 38 3,33 1.142 100,00 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). Déficit Habitacional no 

Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas.   
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FIGURA 3.10. 

 
DOMICÍLIOS URBANOS SEM UNIDADE SANITÁRIA EXCLUSIVA (1) POR FAIXAS 

DE RENDA 

 
2000 

Domicílios Urbanos (1) Sem Banheiro, por Faixas de Renda - 2000  

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.  

TABELA 3.16 

 

DOMICÍLIOS URBANOS COM ADENSAMENTO EXCESSIVO 

 

2000  

Características do Adensamento Urbano Excessivo (1) - 2000 

ADENSAMENTO URBANO EXCESSIVO 

Total EM DOMICÍLIOS ALUGADOS C/ 
RENDA ATÉ 3 S.M. 

3.031 372 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.  

TABELA 3.17 

 

DOMICÍLIOS URBANOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 

2000  

Características da Inadequação Fundiária Urbana (1) - 2000 

INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

 

2.865 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.   
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FIGURA 3.11 

 
DOMICÍLIOS URBANOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA 

 
2000 

 
POR 

FAIXA DE RENDA  

Inadequação Fundiária Urbana (1), por Faixas de Renda - 2000 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Considerados apenas casas e apartamentos urbanos.  

3.4. Domicílios Adequados  

A denominação de domicílios adequados refere-se àqueles que não se 

enquadram em nenhum dos critérios de inadequação. Conforme dados do Censo de 

2000, apenas 42,11% dos domicílios urbanos estão adequados. Destes, 58,88% 

estão enquadrados na faixa de renda familiar acima de 5 salários mínimos.  

TABELA 3.18 

 

DOMICÍLIOS ADEQUADOS URBANOS (1)

 

2000  

Domicílios Adequados Urbanos (1) - 2000 

DOMICÍLIOS ADEQUADOS

 

% 

22.569 42,11 
Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Casas e apartamentos urbanos que não se enquadram em nenhum dos critérios de 

inadequação de domicílios.     
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FIGURA 3.12. 

 
DOMICÍLIOS ADEQUADOS URBANOS (1) POR FAIXAS DE RENDA 

 
2000  

Domicílios Adequados Urbanos (1), por Faixas de Renda - 2000 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI).  

Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas. 

(1) Casas e apartamentos urbanos que não se enquadram em nenhum dos critérios de inadequação de 

domicílios.  

3.5. Dados do Levantamento 2010 

 

Cascavel   

3.5.1 - Dados dos Cadastros para o Programa Minha Casa Minha Vida   

No período de abril a maio de 2009, foram abertas inscrições cujo objetivo era 

o Programa Minha Casa Minha Vida, a ser construído com recursos do Governo 

Federal. Nesse período foram efetivados 19.824 Cadastros. Da análise desses 

cadastros, obtiveram-se as seguintes informações:  

TABELA 3.19 

 

DIVISÃO DE CADASTROS MASCULINO/FEMININO (1) 

 

2009 

Cadastros no PMCMV (1) - 2009 

SEXO

 

% 
Feminino 35% 
Masculino 64% 

Não informado 0,74% 
Fonte: P.M.CASCAVEL 

 

Elaborado a partir de dados primários. 

(1) Cadastro realizado no município de Cascavel no período de abril a maio de 2009. 
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Dos interessados que identificaram a renda familiar, verificou-se que 77% dos 

cadastros estão na faixa de renda familiar até 3 salários mínimos.   

FIGURA 3.13. 

 

SITUAÇÃO ATUAL DE DOMICÍLIO DOS CADASTRADOS (1) 

 

2009 

Cadastros no PMCMV 

 

Situação atual de Moradia (1) 

 

2009  

 

Fonte: P.M.CASCAVEL 

 

Elaborado a partir de dados primários. 

(1) Cadastro realizado no município de Cascavel no período de abril a maio de 2009.   

Quanto à situação atual de moradia dos cadastrados, destaca-se o percentual 

de 59% que mora em imóveis alugados e de 41% que mora em imóveis de terceiros, 

mediante formas alternativas de contrato ou acordo. Nota-se que apenas 1% dos 

cadastrados declarou residir em moradia construída com material de 

reaproveitamento.          
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FIGURA 3.14. 

 
TIPO DE CONSTRUÇÃO EM QUE MORAM OS CADASTRADOS (1) 

 
2009   

Cadastros no PMCMV 

 
Tipo de Construção (1) - 2009 

 

Fonte: P.M.CASCAVEL 

 

Elaborado a partir de dados primários. 

(1) Cadastro realizado no município de Cascavel no período de abril a maio de 2009.   

3.5.2  Levantamento em Campo nas ZEIS 

 

Zona de Especial Interesse 

Social   

O trabalho a campo foi realizado por uma equipe de estagiários dos cursos de 

Serviço Social, Engenharia e Arquitetura, sob a supervisão de funcionários do 

município das respectivas áreas.  

Para o desenvolvimento do trabalho foram elaborados dois formulários para 

coleta de dados em campo, conforme modelos apresentados nas figuras 3.15 e 

3.16. Esses formulários são denominados: DTS 

 

Diagnóstico Técnico Social para 

coletar os dados em entrevistas aos moradores e DTE 

 

Diagnóstico Técnico da 

Edificação, para coletar os dados físicos da edificação e da infraestrutura. Os 

dados obtidos do trabalho em campo foram digitados em planilhas do Excel e 

tabulados, de forma a resultarem nas informações necessárias.  

Os formulários do trabalho em campo foram elaborados a partir dos dados 

elencados preliminarmente na Proposta Metodológica agregados a outros que a 

equipe julgou pertinentes ao trabalho, durante a preparação da pesquisa.  
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FIGURA 3.15 

 
DTE - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 
2010 

Diagnóstico Técnico da Edificação  

DTE 

 
FRENTE                                    DTE 

 
VERSO  

 

Fonte: SEPLAN -2010    

No DTE são registrados dados relativos à edificação, como detalhes 

construtivos, dimensões da edificação e da área ocupada, recuos relativos ao 

alinhamento predial e entre edificações, e também quanto à infraestrutura de 

serviços existente no local, obtidos através de vistoria e medições.  

Por sua vez, o DTS requer uma entrevista com o morador, visando obter 

dados sobre renda, número de pessoas que habitam o domicílio, tipo de relações 

familiares ou não, número de famílias que moram na edificação,  forma de ocupação 

do espaço, entre outros.        
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FIGURA 3.16 

 
DTS - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 
2010  

Diagnóstico Técnico Social  

DTS 

 
FRENTE                                       DTS 

 
VERSO 

     

 

Fonte: SEPLAN -2010   

Quando constatada a existência mais de uma família na moradia, foram 

preenchidos formulários complementares, em número correspondente às famílias 

secundárias residentes no local.  

Integra esta pesquisa o registro fotográfico de cada edificação cadastrada.          
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FIGURA 3.17 

 
DTS- COMPLEMENTAR - FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM CAMPO 

 
2010 

Diagnóstico Técnico Social 

 
complementar para família secundária 

      

São as seguintes as áreas onde foi executado o levantamento em campo:  

 

Abelha 

 

Araucária 

 

Santa Cruz 

 

Conjunto Hab. Jesuítas 

 

Conjunto Hab. Julieta Bueno 

 

Estrela do Mar 

 

Gramado 

 

Jardim Colméia 

 

Jardim Colonial 

 

Jardim Ipanema 

 

Jardim Itapuã 

 

Jardim Lupatini 

 

Jardim Madevani 

 

Jardim Paranaguá 

 

Jardim Alvorada 

 

Jardim França 

 

Jardim Interlagos 

 

Jardim Petrópolis 

 

Laice (Cascavel Velho 

 

Mutirão) 

 

Melissa 

 

Pq. Morumbi 

 

Quadra 02 - Jd. Morada do Sol 

 

Quadra 10 - Jd. Morada do Sol 

 

Quebec 

 

Rivadávia 

 

Vila Tarumã 

 

XIV de Novembro 

 

Algumas Quadras Avulsas 

 

Distrito São João D Oeste 

 

Distrito Rio do Salto 

 

Distrito Juvinópolis  
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Algumas ZEIS definidas no Plano Diretor não fizeram parte do trabalho de 

levantamento a campo, consideradas as peculiaridades de cada caso. No caso do 

Loteamento Jaçanã, trata-se de necessidade de regularizar os acessos ao 

loteamento e completar sua infraestrutura. Na ZEIS indicada como jardim União, 

trata-se na realidade de áreas localizadas no Jardim Integração, onde também há 

necessidade de abertura de algumas vias. Quanto à vila Rural, de acordo com 

informações da COHAPAR, ocorreram problemas no processo de aprovação do 

parcelamento do solo que atualmente encontra-se em fase de regularização e 

averbação dos imóveis. 

 

3.5.3 Coleta de Dados geral  

Além da metodologia desenvolvida pela FJP, a  partir do conceito mais amplo 

de necessidades habitacionais, foram pesquisados dados do IBGE, do Caderno 

IPARDES e da Aula 4 referente ao Déficit Habitacional, do Curso à Distância PLHIS 

 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social desenvolvido pelo Ministério das 

Cidades para os municípios. 

Também foram coletados diversos dados junto a bancos de dados disponíveis 

na internet, órgãos públicos como CETTRANS, COHAVEL, COHAPAR, SANEPAR, 

COPEL, Secretarias Municipais como SEASO, SEACOM, SESOP, dados do Plano 

Diretor, informações obtidas na SEPLAN junto aos setores de Cadastro,  

Licenciamento, Parcelamento, Geoprocessamento, leis diversas, e informações 

pertinentes. 

Com estes dados foram elaborados mapas temáticos representando a 

realidade de cada aspecto estudado e também mapas de análise obtidos a partir do 

cruzamento de dados. A espacialização da informação nos mapas auxiliou o 

entendimento da situação da habitação no Município.  

3.6 Déficit Habitacional Básico   

Do levantamento a campo foram obtidos dados sobre a situação 

individualizada das ZEIS 

 

aquelas já estabelecidas no Plano Diretor e de outras 
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áreas com as mesmas características identificadas no decorrer do trabalho. Dentro 

das possibilidades da equipe e das informações disponíveis, as áreas pesquisadas 

foram classificadas conforme os parâmetros adotados pela Fundação João Pinheiro 

- FJP. 

No levantamento de campo foram efetuadas entrevistas com 2.338 famílias e 

foram cadastrados 3.413 domicílios. 

 

3.6.1 Domicílios Rústicos e Improvisados  

A parcela correspondente a domicílios improvisados foi incluída na contagem 

dos domicílios rústicos e agrupam mais especificamente o que são considerados 

como barracos . Justifica-se este agrupamento, considerado que há informação de 

um único caso de domicílio improvisado que consiste ocupação de edificação, a 

qual, entretanto, caracteriza-se mais como uma questão de posse irregular do que 

propriamente de domicílio improvisado. Trata-se da edificação situada no 

cruzamento da Av. Carlos Gomes com a Rua Erechim, onde os apartamentos foram 

ocupados por diversas famílias. Não há moradores sobre os dois únicos viadutos da 

cidade, nem consta a existência de moradores em carros ou trailers. 

A partir do levantamento em campo, considerou-se domicílio rústico aquele 

que apresentasse uma ou mais das seguintes características: 

 

Estrutura em material de reaproveitamento; 

 

Paredes em material de reaproveitamento ou lona; 

 

Cobertura em material de reaproveitamento; 

 

Estado de conservação considerado precário (inaproveitável); 

Para a classificação de domicílio com estrutura física inadequada, considerou-

se aquele que apresentasse no levantamento em campo uma ou mais das seguintes 

características: 

 

Sem instalação de água, qualquer que seja a fonte; 

 

Água de poço; 

 

Sem instalação elétrica interna; 

 

Piso em terra batida ou cimentado rústico, sem alisamento; 

 

Estado de conservação considerado ruim 

 

(partes podem ser 

reaproveitadas); 
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Deve-se atentar ao fato de que infraestrutura física inadequada refere-se à 

infraestrutura da edificação e não à infraestrutura de serviços que será analisada 

mais à frente. Foi empregado este termo, buscando uniformizar à linguagem já 

empregada pelo Cadastro Técnico Municipal. 

 

TABELA 3.20 

 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS E INFRAESTRUTURA FÍSICA INADEQUADA - URBANO - 

SEDE E DISTRITOS (1)

 

2010  

Domicílios em ZEIS Rústicos e com Infraestrutura Física Inadequada (1) - 2010 

LOCAL DO LEVANTAMENTO 
DOMICÍLIO 
RÚSTICO 

Nº de Cadastros 

ESTRUTURA FISICA 
INADEQUADA 

Nº de Cadastros 
ABELHA 21 86 

ARAUCÁRIA 37 146 

SANTA CRUZ 5 40 

CJ. HAB. JESUÍTAS 25 43 

CJ. HAB. JULIETA BUENO 2 52 

ESTRELA DO MAR 0 4 

GRAMADO 193 115 

JD ALVORADA 0 7 

JD. COLMÉIA 19 25 

JD. COLONIAL 1 1 

JD. FRANÇA 0 1 

JD. INTERLAGOS 0 0 

JD. IPANEMA 0 4 

JD. ITAPUÃ 0 5 

JD. LUPATINI 1 19 

JD. MADEVANI 11 98 

JD. PARANAGUÁ 7 24 

JD. PETRÓPOLIS 0 0 

LAICE 9 35 

MELISSA 51 150 

PQ MORUMBI 7 9 

QUADRA 02 - JD. MORADA DO SOL 0 8 

QUADRA 10 - JD. MORADA DO SOL 3 12 

QUADRA AVULSAS 1 4 

QUEBEC 6 18 

RIVADÁVIA 11 61 

VILA TARUMÃ 0 8 
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LOCAL DO LEVANTAMENTO 
DOMICÍLIO 
RÚSTICO 

Nº de Cadastros 

ESTRUTURA FISICA 
INADEQUADA 

Nº de Cadastros 
XIV DE NOVEMBRO 24 46 

TOTAL GERAL -

 
LOTEAMENTOS

 
434

 
1021

 
DISTRITO RIO DO SALTO 5 17 

DISTRITO SÃO JOÃO 10 30 

DISTRITO DE JUVINÓPOLIS 2 9 

TOTAL GERAL -

 

DISTRITOS

 

17

 

56

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

3.6.2 Ocupação Irregular / Alugada / Cedida / Coabitação familiar  

No levantamento de dados, item situação de moradia, verificou-se a 

existência de famílias que residem em ocupações irregulares, casa alugada, cedida 

e situações de coabitação familiar.   

Considera-se ocupação irregular aquele domicílio construído em terreno de 

propriedade de terceiros ou áreas públicas dos quais se faz necessária à remoção e 

realocação das famílias para áreas urbanizadas e com infraestrutura adequada. 

Nos levantamentos, contabilizaram-se todos os imóveis alugados e não 

apenas os considerados como ônus excessivo com aluguel (quando o valor do 

aluguel ultrapassa 30% da renda familiar). 

Levantaram-se ainda as situações de imóveis de terceiros cedidos 

gratuitamente por pessoa que não seja moradora ou quando o aluguel é pago direta 

ou indiretamente por pessoa que não seja moradora. 

Entende-se por coabitação familiar, os domicílios onde existam duas ou mais 

famílias (cada uma delas composta por duas ou mais pessoas) que convivem em um 

mesmo imóvel. 

As situações de coabitação familiar foram calculadas pelas ocorrências 

identificadas nos domicílios visitados, ou seja, o número de domicílios em que havia 

a situação de duas ou mais famílias em um mesmo imóvel, entendendo que há a 

necessidade de incremento de estoque. 

Nos casos onde houve a ocorrência de mais de uma situação de déficit, 

calculou-se apenas uma necessidade de incremento de estoque, ou seja, em casos 

onde havia coabitação em imóvel cedido ou alugado, a família principal foi 
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computada na situação de alugada ou cedida e a família secundária foi computada 

na coabitação. 

Através da tabulação dos formulários de Diagnóstico Técnico-Social, foram 

obtidos os seguintes dados para o cálculo do déficit habitacional.   

TABELA 3.21 

 

Déficit Habitacional Conforme o Componente - Urbano - Sede e Distritos (1) 

 

2010   

Déficit Habitacional Conforme o Componente - 2010 

BAIRRO 

N
º 

D
E

 A
U

S
E

N
T

E
S

 

N
º 

D
E

 P
R

E
S

E
N

T
E

S
  DEFICIT  

O
C

U
P

A
Ç

Ã
O

 

A
L

U
G

A
D

A
 

C
E

D
ID

A
 

C
O

A
B

IT
A

Ç
Ã

O
 

14 DE NOVEMBRO 43 90 23 5 13 10 
ABELHA 45 108 0 5 3 1 
ALVORADA 23 22 0 2 0 2 
ARAUCÁRIA 119 285 10 8 16 3 
CASCAVEL VELHO 

 

LAICE 18 69 0 4 6 0 
COLMÉIA 

 

QD. 10 4 21 21      1 
COLONIAL 0 8 8       
DISTRITO - JUVINÓPOLIS 24 34 2 2 3 1 
DISTRITO - RIO DO SALTO 56 54 0 10 5 0 
DISTRITO - SÃO JOÃO D OESTE 36 48 17 8 2 5 
ESTRELA DO MAR 

 

GOLFINHO 13 25 0 2 1 3 
FRANÇA 12 9 0 4 2 0 
GRAMADO 35 246 246     9 
IPANEMA 0 4 4       
ITAPUÃ 4 10 0 0 2 1 
JESUÍTAS 103 135 0 21 10 6 
JULIETA BUENO 204 305 0 8 19 16 
LUPATINI 55 27 0 9 4 1 
MADEVANI 78 156 99 13 13 7 
MELISSA 144 317 6 31 22 16 
MORADA DO SOL 

 

QD. 10 9 12 12     1 
PARANAGUÁ 13 36 0 2 0 0 
PERIOLO 

 

AV5 

 

MORUMBI 5 6 6       
PETRÓPOLIS 1 8 8       
QUEBEC 2 34 0 0 9 0 
RIVADÁVIA 69 129   3 16 8 
SANTA CRUZ 

 

QD. 155 9 38 14 0 0 3 
SANTA CRUZ - QD. 28 20 44 0 1 5 2 
SERRANO - QD. 2 3 31 0 0 0 1 
TARUMÃ 12 21 0 1 2 1 

TOTAL

 

907

 

1729

 

414

 

115

 

115

 

81

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   
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FIGURA 3.18. 

 
DÉFICIT HABITACIONAL  

IDENTIFICADO NO LEVANTAMENTO DE CAMPO (1) 

 
2010 

OCUPAÇÃO
343
15%

CEDIDO
163
7%

ALUGADO
139
6%

COABITAÇÃO
105
4%

INADEQUAÇÃO 
HABITACIONAL*

1588
68%

0
0%

0
0%

DÉFICIT HABITACIONAL
IDENTIFICADO NO LEVANTAMENTO DE CAMPO

SUGERE NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE (Construção de novas 
unidades)

2.338  FAMÍLIAS ENTREVISTADAS (moradores presentes)
3.413 DOMICILIOS  CADASTRADOS

-Áreas visitadas: 
ZEIS;
Ocupações;
APP 
lotes do município 

ocupados

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(2) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

O gráfico gerado apresenta 68% de inadequação habitacional; 4% com 

coabitação; 6% de imóveis alugados; 7% de imóveis cedidos; 15% em áreas de 

ocupação e 68% em outras situações de inadequação.   

3.7 Inadequação dos domicílios  

Cabe destacar que muitos domicílios podem apresentar uma ou mais 

inadequações, de forma que não é viável efetuar a soma simples dos valores 

individuais.  
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3.7.1 Domicílios Próprios com adensamento excessivo   

O levantamento em campo revelou que poucas unidades próprias encontram-

se na condição de adensamento excessivo. O critério empregado para observação 

foi o número de pessoas por dormitório, considerado excessivo aquele que 

apresenta número igual ou maior que três pessoas por dormitório, ou que utilizam 

outros cômodos do domicílio como tal. 

O resultado está apresentado na tabela abaixo:  

TABELA 3.22 

 

Adensamento Excessivo por Dormitórios 

 

Sede e Distritos (1) 

 

2010  

BAIRRO 

N
º 

D
E

 A
U

S
E

N
T

E
S

 

N
º 

D
E

 P
R

E
S

E
N

T
E

S
 

A
D

E
N

S
A

M
E

N
T

O
 P

/ 
D

O
R

M
IT

Ó
R

IO
 

14 de novembro 43 90 37 
Abelha 45 108 38 
Alvorada 23 22 5 
Araucária 119 285 77 
Cascavel Velho 

 

Laice 18 69 23 
Colméia 

 

Qd. 10 4 21 18 
Colonial 0 8  
Estrela do Mar 

 

Golfinho 13 25 7 
França 12 9 0 
Gramado 35 246 111 
Ipanema 0 4  
Itapuã 4 10 4 
Jesuítas 103 135 19 
Julieta Bueno 204 305 95 
Juvinópolis

 

24

 

34

 

4

 

Lupatini 55 27 20 
Madevani 78 156 49 
Melissa 157 324 100 
Morada do Sol 

 

QD. 10 9 12 5 
Paranaguá 13 36 13 
Periolo 

 

AV5 

 

Morumbi

 

5

 

6

  

Petrópolis 1 8 2 
Quebec 2 34 12 
Rio do Salto 56 54 10 
Rivadávia 69 129 47 
Santa Cruz - Qd. 28 20 44 28 
Santa Cruz 

 

Qd. 155

 

9

 

38

 

17

 

São João D Oeste 36 48 12 
Serrano - Qd. 2 3 31 11 
Tarumã 12 21 5 

TOTAL

 

1172

 

2339

 

746

 

       Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010 
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3.7.2 Carência de Serviços de Infraestrutura   

Somando aos dados coletados em campo, foi pesquisada junto aos órgãos 

competentes, a situação da infraestrutura da cidade. Com relação às redes de água 

e de esgoto, as informações foram obtidas junto à SANEPAR.   

A Secretaria de Serviços e Obras Públicas forneceu mapas digitais com 

informações sobre a área pavimentada até a data de junho de 2010 e embora não 

existam mapas digitais das redes de captação de águas pluviais, com as 

informações do setor foi possível atualizar o mapa elaborado por ocasião do Plano 

Diretor. Não se teve acesso a nenhuma informação sobre a localização da 

Iluminação Pública, visto que na SESOP não há mapas da rede, apesar dos serviços 

de manutenção e troca de lâmpadas serem realizados por aquela secretaria.   

A pavimentação e as galerias de água pluvial foram incluídas nos itens 

observados para identificação da carência de infraestrutura devido à percepção da 

população sobre a importância destes serviços. A característica do solo argiloso 

existente na região, facilmente erodido na época de chuvas, torna ruas sem 

revestimento e galerias de águas pluviais um dos grandes problemas de circulação e 

segurança da população.  

Outra dificuldade encontrada foi quanto à atualização da informação sobre a 

rede de energia elétrica, cuja responsabilidade foi repassada da COPEL para o 

PARANACIDADE e vice-versa. Uma vez que inúmeros contatos verbais resultaram 

sem atender ao objetivo, foi encaminhado ofício a Superintendência da Copel e 

aguarda-se resposta. Desta forma até o momento, estão disponíveis as informações 

do mapa aerofotogramétrico do município, com dados de 1995, o qual não será 

reproduzido devido a sua grande desatualização. 

A questão do serviço de coleta de lixo também não será mapeada, conforme 

informações da Secretaria de Meio Ambiente 

 

SEMAB, toda a área urbana é 

abrangida pela coleta de lixo. O serviço é terceirizado e quando há relatos de casos 

pontuais onde a mesma não ocorre, são resolvidos rapidamente 

Assim estão representados graficamente os serviços de abastecimento água, 

esgoto, pavimentação urbana e galerias de águas pluviais nos mapas denominados: 

- Mapa de abastecimento de água 

 

Anexo I 
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- Mapa de coleta de esgoto 

 
Anexo I 

- Mapa de pavimentação urbana e galerias de água pluvial 

 
Anexo I  

Na tabulação dos dados, a informação relativa  à carência de Infraestrutura foi 

registrada individualmente por equipamento público, de forma a identificar cada 

situação. Para a totalização, que corresponde a indicação de existência de qualquer 

tipo de carência, tomou-se o cuidado de não repetir a contagem, evitando que um 

domicílio com três carências por exemplo, fosse contado 3 vezes.  

TABELA 3.23 

 

DOMICÍLIOS COM CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA URBANO SEDE E 
DISTRITOS (1) 

 

2010  

Domicílios em ZEIS com Carência de Infraestrutura (1) 

 

2010  

CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

LEVANTAMENTO 

S
E

M
 

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O

 

S
E

M
 

E
N

E
R

G
IA

 

E
L

É
T

R
IC

A
 

S
E

M
 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

P
Ú

B
L

IC
A

 

S
E

M
 

Á
G

U
A

 

T
R

A
T

A
D

A

 

T
O

T
A

L
 

D
A

 

C
A

R
E

N
C

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A

 

MELISSA 406 3 18 14 409 

ARAUCÁRIA 403 2 18 1 403 

ABELHA 174 2 1 4 174 

JD.  COLONIAL 0 0 0 0 0 

ESTRELA DO MAR 34 0 0 0 34 

JD. FRANÇA 0 0 0 0 0 

GRAMADO 77 0 48 70 113 

JD.  IPANEMA 0 0 0 0 0 

JD.  ITAPUÃ 12 0 0 0 12 

JD. ALVORADA 0 0 0 0 0 

JD.  COLMÉIA 25 0 0 0 25 

JD. INTERLAGOS 7 0 0 0 7 

JD. PETRÓPOLIS 3 0 1 0 3 

CJ. HAB. JESUÍTAS 228 0 0 0 228 

 

LAICE 80 3 6 3 84 

JD.  LUPATINI 71 2 0 10 76 

JD.  MADEVANI 225 0 0 7 225 

QUADRA 10 - JD. MORADA DO SOL 12 0 2 0 12 

QUADRA 02 - JD. MORADA DO SOL 34 0 0 1 34 

JD.  PARANAGUÁ 49 2 1 1 49 

PQ. MORUMBI 9 0 0 0 9 
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CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

LEVANTAMENTO 

S
E

M
 

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O

 

S
E

M
 

E
N

E
R

G
IA

 

E
L

É
T

R
IC

A
 

S
E

M
 

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

 

P
Ú

B
L

IC
A

 

S
E

M
 

Á
G

U
A

 

T
R

A
T

A
D

A

 

T
O

T
A

L
 

D
A

 

C
A

R
E

N
C

IA
 

D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A

 

QUEBEC 36 2 1 1 36 

RIVADÁVIA 171 0 0 0 171 

BAIRRO SANTA CRUZ 41 0 0 3 44 

VILA TARUMÃ 23 0 0 2 23 

XIV DE NOVEMBRO 128 2 1 1 128 

CJ. HAB. JULIETA BUENO 0 384 0 0 384 

QUADRA AVULSAS 8 1 3 1 8 

TOTAL GERAL 

 

LOTEAMENTOS

 

2256

 

403

 

100

 

119

 

2691

 

DISTRITO RIO DO SALTO 96 0 0 1 96 

DISTRITO SÃO JOÃO 45 0 39 0 45 

DISTRITO JUVINÓPOLIS 50 0 0 0 50 

TOTAL GERAL 

 

DISTRITOS

 

191

 

0

 

39

 

1

 

191

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   

FIGURA 3.19 

 

DOMICÍLIOS COM ALGUM TIPO DE CARÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - 
URBANO - SEDE (1)

 

2010   

Domicílios em ZEIS com Carência de Infraestrutura por Tipo de Carência (1) 

 

2010  

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   
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FIGURA 3.20 

 
DOMICÍLIOS COM ALGUM TIPO DE CARÊNCIA DE INFRAESTRURURA 
URBANO E DISTRITOS (1) 

 
2010  

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   

No Diagnóstico Técnico Social - DTS durante a entrevista foi questionado qual 

a forma de utilização do consumo de água, de energia e o destino do esgoto de 

cada domicílio. 

Com relação à forma de utilização de água e energia surgiu a questão da 

situação de uso irregular que foi identificada como uso compartilhado, ligação 

alternativa (gato), sendo que o maior índice de ocorrências encontrado foi em uma 

ocupação de área privada. 

Quanto ao esgoto sanitário, foram identificadas situações de falta de rede 

coletora, fossa rudimentar, esgoto a céu aberto, ficando evidente a condição 

deficitária do sistema em algumas regiões. 

O resultado obtido está apresentado na tabela abaixo:         
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TABELA 3.24 

 
Domicílios Com Carência de Infraestrutura (1) 

 
2010  

Domicílios em ZEIS com Inadequação Habitacional 
Carência de Infraestrutura (1) 

 
2010  

BAIRRO 

N
º 

D
E

 A
U

S
E

N
T

E
S

 

N
º 

D
E

 
P

R
E

S
E

N
T

E
S

 INADEQUAÇÃO

 

Á
g

u
a 

 
Ir

re
g

u
la

r 

E
n

er
g

ia
 

 

Ir
re

g
u

la
r 

E
sg

o
to

 

14 de novembro 43

 

90 42 64 90 
Abelha 45

 

108 8 16 108 
Alvorada 22

 

23 0 0 23 
Araucária 119

 

285 32 43 285 
Cascavel Velho 

 

Laice 18

 

69 17 9 69 
Colméia 

 

Qd. 10 4

 

21 21 21 21 
Colonial 0

 

8 8 8 8 
Estrela do Mar 

 

Golfinho 13

 

25 0 0 25 
França 12

 

9 2 0 9 
Gramado 35

 

246 246 246 246 
Ipanema 0

 

4 0 0 4 
Itapuã 4

 

10 2 2 0 
Jesuítas 103

 

135 11 2 127 
Julieta Bueno 204

 

305 30 23 305 
Juvinópolis 26

 

25 0 0 25 
Lupatini 47

 

20 0 20   
Madevani 78

 

156 18 44 149 
Melissa 157

 

322 49 40 212 
Morada do Sol 

 

QD. 10 9

 

12 8  8  12  
Paranaguá 13

 

36 1 2 36 
Periolo 

 

AV5 

 

Morumbi 5

 

6   

    

Petrópolis 1

 

8 0 0 8 
Quebec 2

 

34 0 0 34 
Rio do Salto 59

 

56 0 0 56 
Rivadávia 69

 

129 20 10 129 
Santa Cruz - Qd. 28 20

 

44 0 4 44 
Santa Cruz 

 

Qd. 155 9

 

38 4 0 38 
São João D Oeste 36

 

48 22 39 48 
Serrano - Qd. 2 3

 

31 4 1 36 
Tarumã 12

 

21 2 0 21 
TOTAL

 

1168

 

2324

 

539

 

594

 

2156

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

Além das tabelas acima, espacialmente foram representadas as informações 

nos mapas denominados:  

- Mapa de Carência de Infraestrutura - Cascavel - Anexo II  

- Mapa de Habitação sem Infraestrutura 

 

Distrito de São João 

 

Anexo III 

- Mapa de Habitação sem Infraestrutura 

 

Distrito de Rio do Salto 

 

Anexo III 

- Mapa de Habitação sem Infraestrutura 

 

Distrito de Juvinópolis 

 

Anexo III 

- Mapa de Habitação em Área de Risco 

 

Distrito de São João 

 

Anexo III 
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- Mapa de Habitação em Área de Risco 

 
Distrito de Rio do Salto 

 
Anexo III 

- Mapa de Habitação em Área de Risco 

 
Distrito de Juvinópolis 

 
Anexo III  

Para a construção destes mapas foi realizada a sobreposição das 

informações sobre os serviços de água, esgoto, pavimentação e galeria de águas 

pluviais, incluídos bueiros em rios que cortam a malha viária urbana.  

A análise resultou nas seguintes conclusões: 

No caso dos serviços de coleta de esgoto, em relação aos dados levantados 

no Plano Diretor verifica-se que houve ampliação da rede na região sudoeste, 

embora não tenha sido contemplada toda a área urbanizada. Em novos loteamentos 

a infraestrutura já tem sido executada quando da sua implantação. No caso de redes 

de esgoto, em alguns casos acontece a rede seca, quando a infra estrutura foi 

executada porém ainda não está ligada à rede pública. 

Nas Regiões Norte e Leste, compreendida entre o limite do perímetro urbano 

e as Rodovias BR 277 e BR 467, permanece o problema de existirem áreas onde 

falta apenas a rede de esgoto entremeadas a áreas cuja única infra estrutura 

implantada é a rede de água (são carentes de esgoto, pavimentação e galerias). 

Inclui-se nesta condição, parte do loteamento São Cristóvão.  

Merece destaque o fato de a Região Norte ser abastecida por água oriunda 

de poços artesianos, administrados pela SANEPAR que faz a coleta, cloração e 

distribuição da água. A Estação de Tratamento de Água que existia no local para 

abastecer a região foi desativada devido ao curso d água não fornecer vazão 

suficiente para o abastecimento. 

Na Região Oeste, destaca-se a predominância nos loteamentos mais antigos 

da carência da rede de esgoto, embora ainda falte a complementação da mesma no 

Loteamento FAG. 

Na Região Central destaca-se o problema de galerias de água pluvial sub-

dimensionadas ou entupidas. Este problema só não causa maior impacto por 

ocasião de chuvas torrenciais e alagamentos, em razão da topografia do terreno 

favorecer o escoamento. 

Os distritos foram submetidos à análises individualizadas, apresentadas a 

seguir:   
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Distrito de São João do Oeste - Carência de Infraestrutura:  

No Distrito de São João do Oeste existem duas áreas com presença de 

assentamentos precários. Uma integra o perímetro urbano e trata-se da Área de 

Preservação Permanente-APP ao longo do Rio São João, loteada por ocasião do 

parcelamento regular do solo. Outra, localizada na área pública prevista pelo Plano 

Diretor para expansão urbana, cuja ocupação prevista inicialmente era alocar os 

moradores da APP mencionada anteriormente, a qual hoje se encontra invadida. 

Na área urbana, próxima ao rio São João, consta apenas parte de uma via 

pavimentada com pedra irregular, as demais são ruas sem pavimentação.  

No Distrito não há rede de coleta de esgotos. A rede de água é mantida pela 

Sanepar, sendo que não foram levantados dados de seu traçado.  

Na área de expansão urbana ocupada, denominada Sete de Março, as vias 

não são pavimentadas, a água é compartilhada pelos moradores e a instalação 

elétrica é alternativa (gato).  

Distrito de Rio do Salto - Carência de Infraestrutura:  

Consta apenas parte de uma via pavimentada, no entorno da área levantada 

do Loteamento Rio do Salto; No conjunto Carlos Domingos Liberali todas as vias não 

possuem pavimentação. 

No Distrito não há rede de coleta de esgotos. A rede de água é mantida pela 

Sanepar, sendo que não foram levantados dados de seu traçado.  

Distrito de Juvinópolis - Carência de Infraestrutura:  

Consta apenas parte de duas vias pavimentadas com asfalto e parte de 

outras três com pedra irregular. No entorno das áreas levantadas não tem 

pavimentação. 

No Distrito não há rede de coleta de esgotos. A rede de água é mantida pela 

Sanepar, sendo que não foram levantados dados de seu traçado. 

Foram levantadas três áreas no distrito, duas relativas ao loteamento original 

e que estão em Faixa de Preservação Permanente, que devem ter atendimento em 

curto prazo; a terceira, do Conjunto Maurílio José de Paula realizado pela 

COHAVEL, foi enquadrada para atendimento a médio prazo.  
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3.7.3 Domicílios sem Unidade Sanitária Exclusiva   

A partir do levantamento a campo constatou-se que dos 2.797 domicílios 

levantados na cidade e 217 das Sedes dos Distritos, apenas 268 unidades não 

possuem unidade sanitária exclusiva. Estão distribuídos conforme descrito na tabela 

abaixo:  

TABELA 3.25 

 

DOMICÍLIOS SEM UNIDADE SANITÁRIA EXCLUSIVA 

 

ÁREA URBANA - SEDE E 
DISTRITOS (1) 

 

2010  

Domicílios em ZEIS sem Instalação Sanitária Interna 

 

2010  

LOCAL DO LEVANTAMENTO SEM INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA INTERNA 

MELISSA 50 

ARAUCÁRIA 26 

ABELHA 17 

JD. COLONIAL 0 

ESTRELA DO MAR 0 

JD. FRANÇA 0 

GRAMADO 33 

JD. IPANEMA 0 

JD. ITAPUÃ 0 

JD ALVORADA 0 

JD. COLMÉIA 24 

JD. INTERLAGOS 0 

JD. PETRÓPOLIS 0 

CJ. HAB. JESUÍTAS 21 

LAICE 16 

JD. LUPATINI 2 

JD. MADEVANI 12 

QUADRA 10 - JD. MORADA DO SOL 2 

QUADRA 02 - JD. MORADA DO SOL 1 

JD. PARANAGUÁ 4 

PQ MORUMBI 8 

QUEBEC 4 

RIVADÁVIA 1 

BAIRRO SANTA CRUZ 2 

VILA TARUMÃ 3 

XIV DE NOVEMBRO 16 

CJ. HAB. JULIETA BUENO 7 

QUADRA AVULSAS 0 

TOTAL GERAL - LOTEAMENTOS

 

249 

DISTRITO RIO DO SALTO 5 

DISTRITO SÃO JOÃO 12 

DISTRITO JUVINÓPOLIS 2 

TOTAL GERAL - DISTRITOS

 

19 
Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010 
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No levantamento em campo foram considerados domicílios com  ausência de 

instalação sanitária exclusiva aqueles onde fosse constatado uma ou mais das 

seguintes características: 

 
A edificação não possui instalação sanitária; 

 

Instalação sanitária rústica (tipo casinha , patente ou privada ); 

 

Instalação Sanitária externa à edificação;    

3.7.4 Inadequação Fundiária Urbana  

Quanto à inadequação fundiária urbana, o levantamento a campo buscou 

identificar e recolher informações sobre edificações em áreas de risco ou de 

preservação permanente, e nas entrevistas foi questionado sobre a propriedade do 

imóvel.  

A seguir são apresentados os dados do levantamento em campo 

especificando os números encontrados na Cidade e em cada Distrito.   

3.7.5 Levantamento de campo 

 

DTE 

 

Áreas com inadequação fundiária  

Para preenchimento do DTE no levantamento em campo, foram considerados 

domicílios com  inadequação fundiária aqueles onde fosse constatado uma ou mais 

das seguintes características: 

 

Terreno alagado; 

 

Localizado em Área de Preservação Permanente; 

 

Terreno com risco de desmoronar (próximo a barrancos); 

 

Edificação construída sobre depósito de entulhos e lixo.       
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TABELA 3.26  

 
DOMICÍLIOS EM ÁREAS INADEQUADAS  

ÁREA URBANA SEDE E DISTRITOS (1) 

 
2010  

Domicílios construídos em áreas inadequadas 

 
levantamento em campo 

 
2010  

LOCAL DO LEVANTAMENTO 
INADEQUAÇÃO

 
FUNDIARIA 

URBANA 
MELISSA 9 

ARAUCÁRIA 0 

ABELHA 0 

JD.  COLONIAL 0 

ESTRELA DO MAR 0 

JD. FRANÇA 0 

GRAMADO 0 

JD.  IPANEMA 0 

JD.  ITAPUÃ 0 

JD. ALVORADA 0 

JD.  COLMÉIA 25 

JD. INTERLAGOS 0 

JD. PETRÓPOLIS 0 

CJ. HAB. JESUÍTAS 0 

 

LAICE 0 

JD.  LUPATINI 0 

JD.  MADEVANI 0 

QUADRA 10 - JD. MORADA DO SOL 0 

QUADRA 02 - JD. MORADA DO SOL 0 

JD.  PARANAGUÁ 0 

PQ. MORUMBI 9 

QUEBEC 36 

RIVADÁVIA 0 

BAIRRO SANTA CRUZ 0 

VILA TARUMÃ 0 

XIV DE NOVEMBRO 15 

CJ. HAB. JULIETA BUENO 1 

QUADRA AVULSAS 0 

TOTAL GERAL - LOTEAMENTOS

 

95 

DISTRITO RIO DO SALTO 34 

DISTRITO SÃO JOÃO 6 

DISTRITO SÃO JOÃO 14 

TOTAL GERAL - DISTRITOS

 

54 
Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010    
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3.7.6 Levantamento de campo DTS 

 
Áreas com inadequação fundiária 

Para preenchimento do DTS no levantamento em campo, foram considerados 

domicílios com  inadequação fundiária aqueles onde fosse constatado uma ou mais 

das seguintes características: 

 
Adensamento por dormitório 

 
considerado quando há 03 ou mais 

pessoas por dormitório; 

 

Inadequação Fundiária 

 

questão documental tem a propriedade de 

moradia, mas não possui propriedade total ou parcial do terreno ;  

 

Ligação de água e energia elétrica irregulares (gato) ou uso 

compartilhado; 

 

Esgotamento sanitário sem destinação apropriada. 

Os dados obtidos revelaram a situação fundiária dos imóveis e são 

apresentados na tabela abaixo:  

TABELA 3.27 

 

Domicílios Com Inadequação  Fundiária 

 

Urbano - Sede e Distritos (1) 

 

2010  

BAIRRO 

N
º 

D
E

 A
U

S
E

N
T

E
S

 

N
º 

D
E

 P
R

E
S

E
N

T
E

S
 

IN
A

D
E

Q
U

A
Ç

Ã
O

 
F

U
N

D
IÁ

R
IA

 

14 de novembro 43 90 90 
Abelha 45 108 108 
Alvorada 23 22 13 
Araucária 119 285 282 
Cascavel Velho 

 

Laice 18 69 69 
Colméia 

 

Qd. 10 4 21 21 
Colonial 0 8 8 
Estrela do Mar 

 

Golfinho 13 25 25 
França 12 9 9 
Gramado 35 246 246 
Ipanema 0 4 4 
Itapuã 4 10 10 
Jesuítas 103 135 70 
Julieta Bueno 204 305 302 
Juvinópolis 24 34 23 
Lupatini 55 27 17 
Madevani 78 156 127 
Melissa 157 322 322 
Morada do Sol 

 

QD. 10 10 12 12 
Paranaguá 13 36 36 
Periolo 

 

AV5 

 

Morumbi 5 6  
Petrópolis 1 8 8 
Quebec 2 34 34 
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BAIRRO 

N
º 

D
E

 A
U

S
E

N
T

E
S

 

N
º 

D
E

 P
R

E
S

E
N

T
E

S
 

IN
A

D
E

Q
U

A
Ç

Ã
O

 
F

U
N

D
IÁ

R
IA

 

Rio do Salto 56 54 51 
Rivadávia 69 129 102 
Santa Cruz 

 

Qd. 28

 

20

 

44

 

44

 

Santa Cruz 

 

Qd. 155 9 38 38 
São João D Oeste 36 48 3 
Serrano 

 

Qd. 2 3 31 31 
Tarumã 12 21 21 

TOTAL

 

1173

 

2337

 

2126

 

Fonte: SEPLAN 

 

Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   

FIGURA 3.21 

 

DÉFICIT HABITACIONAL IDENTIFICADO NO LEVANTAMENTO DE CAMPO 

INADEQUAÇÃO HABITACIONAL (1) 

 

2010  

 

Fonte: SEPLAN 

 

Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

O gráfico demonstra que das 1.588 situações de inadequação habitacional 

levantadas no trabalho de campo, 51% apresentaram inadequação fundiária e de 

infraestrutura e, 49% de adensamento intradomiciliar. Estes dados apontam à 

necessidade de reposição de estoque através de construção de novas moradias.  

2.338 FAMÍLIAS ENTREVISTADAS (moradores presentes) 

3.413 DOMICÍLIOS CADASTRADOS 

Das 1.588 situações de inadequação

 

Áreas visitadas: 

ZEIS 

Ocupações 

APP 
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3.7.7 Habitações em Área de Preservação Permanente  

O levantamento das edificações em área de preservação permanente foi 

realizado com apoio da imagem de Satélite disponibilizada pelo site Google, uma 

vez que a mesma foi atualizada em março de 2010, possuindo dados bem recentes. 

Esta forma de levantamento é orientada no curso Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social ministrado pelo Ministério das Cidades, como alternativa ao 

levantamento no local.  

Desse levantamento observou-se, mediante sobreposição das edificações na 

planta cadastral dos loteamentos, que a maioria destas construções está em lotes 

regulares de loteamentos aprovados. Este fato tem provavelmente sua origem na 

ampliação da faixa de preservação permanente ao longo dos anos pela legislação, 

fazendo com que imóveis fossem incluídos nessas áreas. Um percentual menor 

refere-se a invasões em áreas de preservação ou designadas como áreas verdes 

quando da aprovação dos loteamentos.  

Outro aspecto deste levantamento foi a necessidade de aumentar de maneira 

significativa as áreas de preservação permanente com construções em relação às 

áreas originalmente delimitadas no Plano Diretor. 

Para discutir este problema em áreas de preservação permanente, o 

Município organizou um grupo de trabalho com a participação da Secretaria de 

Planejamento, Divisão de Patrimônio (SEADM) e Secretaria de Assuntos Jurídicos, 

para apontar soluções que possam ser adotadas. Esse trabalho, suspenso durante a 

construção do Plano Municipal de Habitação, será retomado após sua conclusão e 

então apresentado aos demais órgãos como documento inicial, para ponto de 

partida da discussão. 

As áreas levantadas em campo, que possuem sua área integral ou parcial 

nessa condição (construção em APP) deverão ser tratadas com prioridade nos 

processos de Regularização Fundiária, no segmento a que se enquadrarem. 

Deverá ser criado o Plano de Regularização Fundiária Sustentável, tendo 

como base o Manual de Regularização Fundiária Plena, publicado pelo Ministério 

das Cidades, e as disposições do Plano Diretor de Cascavel.  

Distrito de Rio do Salto 

 

APP 

O loteamento foi aprovado contendo em seu interior uma nascente que dá 
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origem a um curso d água, desta forma, se encontram em APP diversas edificações. 

Recomenda-se a verificação da possibilidade de inclusão destas em um projeto de 

Regularização Fundiária Sustentável, buscando minimizar os processos de 

realocação.  

Distrito de São João 

 

APP 

O loteamento foi aprovado até a margem do Rio São João, desta forma, 

encontra-se em APP diversas edificações. Recomenda-se a verificação da 

possibilidade de inclusão destas em um projeto de Regularização Fundiária 

Sustentável, buscando minimizar os processos de realocação.  

Distrito de Juvinópolis 

 

APP: 

O loteamento foi aprovado contendo em seu interior uma nascente que dá 

origem a um curso d água, desta forma, se encontram em APP algumas edificações. 

Recomenda-se a verificação da possibilidade de inclusão destas em um projeto de 

Regularização Fundiária Sustentável, buscando minimizar os processos de 

realocação.   

3.7.8 Habitações em Área de Risco   

As áreas de risco e de fragilidade ambiental foram localizadas em mapa com 

base nas informações contidas nos mapas da MINEROPAR, sendo classificadas em 

relação ao tipo de solo ou a sua declividade, conforme segue:  

Áreas Não Recomendadas Para Ocupação Urbana:  

(implantação de loteamentos residenciais e distritos industriais) alta 

vulnerabilidade a contaminação do lençol freático; dificuldade na implantação de 

infraestrutura e obras enterradas (em função da presença de blocos de rocha); 

inadequada para disposição de resíduos sólidos e cemitério (nível do lençol freático 

raso ou aflorante); nesta unidade encontram-se a maioria das nascentes de água.  

Áreas Impróprias Para Ocupação Urbana:  

área de equilíbrio hidrológico (recarga de aqüíferos superficiais e 
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subterrâneos); inadequadas à implantação de vias de circulação e obras enterradas; 

indicadas à preservação permanente. 

Com estes dados foram gerados dois mapas. O primeiro denominado Mapa 

de Áreas de Risco, contendo o mapeamento das áreas acima citadas, constante do 

anexo I. O segundo denominado Mapa de Habitações em Áreas de Risco, constante 

no anexo II, obtido pela sobreposição no mapa de áreas de risco, da projeção das 

edificações obtidas pelo levantamento a campo e das projeções edificações obtidas 

com apoio da imagem de Satélite disponibilizada pelo site Google.   

Na análise dos dados obtidos foi identificada a ocorrência de construções 

naquelas denominadas Áreas não recomendadas para ocupação urbana e nas 

Áreas impróprias para ocupação urbana . Nas Áreas com inclinação acima de 

30% e de Terraplanagem com grandes volumes a serem trabalhados , não se 

observou edificações. 

Nas áreas com edificações, aquelas áreas que estão em locais que põem em 

risco os moradores devem ser trabalhadas com prioridade e as que pelo tipo de solo 

elevam o custo da infraestrutura da obra e da infraestrutura de serviços, requerendo 

soluções mais complexas, podem ser trabalhadas na seqüência. É de se salientar 

que os programas de regularização, adequação ou reformas devem contemplar a 

execução ou a complementação da infraestrutura de serviços urbanos, em especial 

nas áreas classificadas como impróprias para ocupação urbana (apresentadas em 

marrom no mapa de risco).  

Do levantamento a campo, foram identificadas as seguintes áreas criticas que 

requerem ação prioritária do poder público, em curto prazo, de até dois anos. Estas 

estão localizadas em Áreas Impróprias para a Ocupação Urbana e também Áreas de 

Preservação Permanente: 

Quadra 10 

 

Jardim Colméia 

 

ocupação 

Área Verde 5 

 

Morumbi 

 

ocupação 

Quadra 02 

 

Jardim Itapuã 

 

ocupação 

Quadra 17 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação 

Quadra 58 

 

Lot. Santo Antônio 

 

parte é o Conjunto Habitacional Santa Cruz II 

 

Município - e parte da quadra é constituída de ocupação pelos moradores; 

Quadra 10 - Cascatinha 

 

ocupação 

 

Regularização em andamento 

 

As áreas acima necessitam de estudos para verificar se nos domicílios 

precários há possibilidade de permanência no local ou, necessidade de 

realocação. Nesse momento deverá ser definido o processo adequado de 
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regularização fundiária e também, viabilizada a edificação das unidades 

necessárias nos programas existentes. 

Quanto às construções naquelas denominadas Áreas não recomendadas 

para ocupação urbana , podem ser previstas ações de regularização fundiária e 

complementação da infraestrutura de serviços em médio prazo, entre 2 a 5 anos,  

Parte do loteamento Abelha 

 

Conj. Hab. 

 

COHAVEL 

Paranaguá 

 

Conj. Simplesmente Cidadão - SEASO 

Jardim Alvorada 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL 

Quadra 10 

 

Jd. Morada do Sol  

Laíce 

 

Mutirão orientado pela Associação de Moradores 

Quadra 19 

 

XIV de Novembro 

 

Conj. Hab. COHAVEL 

Quadra 22 e 23 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação.  

Distrito de Rio do Salto 

 

Área de Risco: 

Quase a totalidade das áreas urbanas do Distrito situa-se na classificação de 

Áreas Inadequadas à Ocupação Urbana o que significa implantação de 

infraestrutura mais onerosa e carente de soluções para sua viabilidade.  

Distrito de São João 

 

Área de Risco: 

Quase a totalidade das áreas urbanas do Distrito situa-se na classificação de 

Áreas Inadequadas à Ocupação Urbana , o que significa implantação de 

infraestrutura mais onerosa e demanda de soluções para sua viabilidade. As áreas 

ao longo do rio são de Preservação Permanente, impróprias à ocupação urbana.  

Distrito de Juvinópolis - Área de Risco: 

A existência de nascentes delimitam alguns pontos de áreas impróprias  para 

ocupação urbana, entretanto poucas construções estão sobre a área de risco, nas 

quadras 16 e 09. 

O loteamento encontra-se parcialmente em áreas adequadas à ocupação 

urbana e parcialmente em áreas não recomendadas à ocupação urbana 

(vulnerabilidade para contaminação do lençol freático, dificuldade na implantação da 

infraestrutura e obras enterradas).  
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3.8 Loteamentos irregulares   

Conforme indicadas no Plano Diretor, as áreas foram levantadas em campo, e 

identificadas as edificações lá existentes.  

Entre as áreas indicadas no Plano Diretor como ZEIS, cabe esclarecer que há 

alguns loteamentos em situação irregular e outras consistem quadras e lotes dentro 

de loteamentos regulares:   

a. Áreas de ocupação irregular 

1. Quebec 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL; 

2. Jardim Integração (no Plano Diretor constou como Jardim União) área 

não levantada neste trabalho; 

3. Loteamento Curitiba (Documentos dos lotes em nome do Estado); 

4. Jardim Lupatini 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL;  

5. Conjunto Habitacional Julieta Bueno 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL (aprovado e na iminência de entrega do título de 

propriedade às famílias); 

6. Jardim Alvorada 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL; 

7. Bairro São Cristóvão 

 

Ocupação no Jardim Gramado;  

b. Áreas de ocupação irregular e degradada 

1. Parque Residencial Santa Cruz 

 

Conjunto Habitacional Santa Cruz I 

 

Município COHAVEL 

 

COHAPAR*;  

2. Abelha 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL; 

3. Jardim Santo Antônio 

 

quadra 58 

 

parte é o Conjunto Habitacional 

Santa Cruz II

 

COHAVEL - e parte da quadra é constituída de 

ocupação pelos moradores; 

4. Araucária 

 

Loteamento realizado pelo Município e dentro do 

Loteamento há um Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL; 

5. Melissa 

 

Loteamento 

 

COHAVEL; 

6. Jardim Colméia 

 

Ocupação em APP pelos moradores; 
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7. Jardim Morada do Sol 

 
Conjunto Habitacional Serrano 

 
Quadra 02 

 
COHAVEL 

 
Quadra 10 

 
ocupação pelos moradores (02 lotes são do 

Município e os demais particulares) 

8. Estrela do Mar 

 
Conjunto Habitacional Golfinho 

 
COHAVEL 

*Há dúvidas sobre a participação COHAVEL/COHAPAR neste local.  

c. Áreas degradadas 

1. XIV de Novembro 

 

Quadra 19 

 

subdividida e cedida por comodato 

 

COHAVEL 

 

Quadras 17/22/23 

 

ocupadas pelos moradores; 

2. Jesuítas 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHESTE; 

3. Vila Tarumã - Lotes cedidos por comodato 

 

COHAVEL; 

4. Jardim Itapuã 

 

Loteamento COHAVEL; 

5. Pq. Res. Jaçanã 

 

área não levantada neste trabalho; 

6. Jardim Paranaguá 

 

Quadra 10 

 

Projeto Simplesmente Cidadão - 

Município.  

d. Novas áreas de ZEIS, incluídas no levantamento de 2010 

1. Jd. Madevani 

 

ocupado pelos moradores - lotes particulares, do 

município e da COHAPAR; 

2. Vila Tarumã 

 

Quadra 11 

 

Conjunto Habitacional Nova Visão 

 

COHAVEL; 

3. Jd. Colonial 

 

ocupação pelos moradores; 

4. Brasília 

 

ocupação pelos moradores; 

5. Jardim Ipanema 

 

ocupação pelos moradores; 

6. Rivadávia 

 

ocupação pelos moradores 

 

área particular em processo 

judicial de reintegração de posse 

 

tem programa municipal que 

abrange parte dos moradores para realocação. 

7. Jd. França 

 

lotes em comodato 

 

COHAVEL; 

8. Cascavel Velho 

 

Conjunto Laíce 

 

desfavelamento organizado pela 

Associação de Moradores local em área do Município; 

9. Jd. Petrópolis 

 

lotes em comodato 

 

COHAVEL;  
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e. ZEIS nos Distritos 

1.  Distrito de Rio do Salto  

a. Conjunto Carlos Domingos Liberali 

 
COHAVEL 

b. Área em APP. 

2. Distrito de São João 

a. Área em APP 

b. Ocupação pelos moradores em área do Município 

 

(nova ZEIS).  

3. Distrito de Juvinópolis 

a. Conjunto Maurílio José de Paula

 

COHAVEL 

b. Áreas em APP. 

4. Distritos de Diamante, São Salvador e Espigão Azul, necessitam de ter 

toda a sua área urbana regularizada, não foi efetuado levantamento 

nesta etapa. 

Grande parte das ocupações irregulares decorre de processos de loteamento 

ou conjuntos habitacionais, a maioria de iniciativa da Administração Pública, porém 

sem a conclusão do processo administrativo, deixando esses moradores sem a 

titularidade da área.  

As áreas classificadas como áreas degradadas, em geral decorrentes da 

ausência da infraestrutura de serviços, com edificações situadas aleatoriamente no 

terreno definido no processo original do loteamento, são áreas que requerem um 

projeto urbanístico, evidenciando as novas áreas ocupadas pelas edificações. Nessa 

situação também se incluem as ocupações e invasões em especial as que ocorrem 

dentro das APP.   

3.9 Análises Individualizadas Por Área Levantada  

Outras análises foram possibilitadas pelos dados do levantamento a campo.  

Para todos os itens foram elaborados mapas, os quais são apresentados em 

prancha única, em escala adequada para visualização dos detalhes de cada área 

levantada. Estes encontram nos anexos II e III.  
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3.9.1 Renda Familiar 

Após o levantamento, elaborou-se o Mapa de Renda Familiar, considerada a 

média por domicílio por quadra, segundo a tabela:  

TABELA 3.28 

 
CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE FAMÍLIAS POR RENDA 

FAMILIAR (1) 

 

2010  

RENDA FAMILIAR EM SALÁRIOS MÍNIMOS

 

0,25 a 0,5 SM 

0,5 a 1 SM 

1 A 2 SM 

2 A 3 SM 

Acima de 3 SM 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   

3.9.2 Renda Per capita 

Foi considerada a média de renda per capita em cada domicílio. Tomou-se a 

média por quadra, seguindo o agrupamento abaixo:   

TABELA 3.29 

 

CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE FAMÍLIAS POR RENDA  

PER-CAPITA(1) 

 

2010  

RENDA PER-CAPITA EM SALÁRIOS MÍNIMOS

 

0,25 a 0,5 SM 

0,5 a 1 SM 

1 A 2 SM 

2 A 3 SM 

Acima de 3 SM 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  
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3.9.3 Composição familiar 

Foi considerada a média por quadra:  

TABELA 3.30 

 
CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE FAMÍLIAS POR 

COMPOSIÇÃO FAMILIAR (1) 

 
2010  

COMPOSIÇÃO FAMILIAR

 

Mono parental - homem 

Mono parental 

 

mulher 

50% mono parental 

 

homem/mulher 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(1) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

3.9.4 Densidade Intradomiciliar 

Foi considerada a existência de três ou mais pessoas por dormitório 

 

média 

de ocorrências na quadra.  

TABELA 3.31 

 

CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE FAMÍLIAS POR 

DENSIDADE INTRADOMICILIAR (1) 

 

2010  

DENSIDADE INTRADOMICILIAR

 

0 A 25% 

26 A 50% 

51 A 100% 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(2) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010   

3.9.5 Coabitação Familiar 

Foi relatada quando há predominância na quadra.    
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TABELA 3.32 

 
CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS DE FAMÍLIAS POR 

COABITAÇÃO FAMILIAR (1) 

 
2010  

COHABITAÇÃO FAMILIAR

 
1 Família por Domicílio 

2 ou mais Famílias por Domicílio 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(2) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out/2010  

3.9.6 Habitação Precária 

Foi considerada conforme critério explicitado anteriormente - Predominância 

de domicílios precários na quadra:  

TABELA 3.33 

 

CRITÉRIOS DE AGRUPAMENTOS POR PRESENÇA DE 

HABITAÇÃO PRECÁRIA (1) 

 

2010  

DENSIDADE INTRA-DOMICILIAR

 

0 A 25% 

26 A 50% 

51 A 100% 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

(3) Informações primárias coletadas em campo no período de jun-out-2010   

De posse destes dados, das informações sobre infraestrutura, habitações em 

área de risco e em áreas de preservação permanente, tendo por base as áreas 

classificadas como ZEIS no Plano Diretor e as novas áreas de ZEIS incluídas nos 

levantamentos, foi obtido o panorama de cada área levantada. Desta forma foi 

realizada a análise individualizada de cada componente do diagnóstico técnico, 

sendo relacionados os itens apontados como prioridade, que devem ter ações em 

curto prazo, os itens definidos como atenção especial, que requerem ações em 

médio prazo e  os demais, para os quais podem ser planejadas e implementadas 

ações em longo prazo. 

Da análise das construções em área de risco, foram tiradas as prioridades de 

ação, conforme a localização do imóvel: 
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3.9.7 Áreas de Ação Prioritária 

 
Curto Prazo 

 
2 anos: 

Consideradas àquelas que estão localizadas nas áreas impróprias, 

classificadas como Áreas impróprias para ocupação urbana a partir das 

informações contidas nos mapas da MINEROPAR.    

As áreas a seguir se enquadram nesta classificação, conforme constatado no 

levantamento a campo: 

Quadra 10 

 

Jardim Colméia 

 

ocupação 

Área Verde 5 

 

Morumbi 

 

ocupação 

Quadra 02 

 

Jardim Itapuã 

 

ocupação 

Quadra 17 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação 

Quadra 58 

 

Lot. Santo Antônio COHAPAR

 

Casa Feliz(Santa Cruz II) 

Quadra 10 - Cascatinha 

 

Loteamento irregular 

 

Regularização em 

andamento 

Julieta Bueno 

 

Conjunto Habitacional 

 

Município regularizando   

Quadra 10 

 

Jardim Colméia 

 

ocupação 

- Área está localizada em Área de Risco e Preservação Permanente, carente 

de infraestrutura de serviços, possui apenas rede de água. 

 

Renda Familiar: predomina de 0,5 a 1 SM.  

 

Renda Per Capita: cálculo desprezado. 

 

Densidade Intradomiciliar: mais de 50% da quadra tem mais de 03 pessoas 

por dormitório. 

 

Coabitação Familiar: predomina mais de 01 família por domicílio. 

 

Habitação Precária: mais de 50% das habitações são precárias.  

Necessita de estudos para verificar se há possibilidade de permanência no 

local, e quantos serão os casos de realocação.   

Área Verde 5 

 

Morumbi 

 

ocupação 

Área está localizada em Área de Risco e Preservação Permanente, carente 

de infraestrutura, só tem rede de água. Os dados sócio-econômicos da área não 
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foram mapeados. Foram cadastrados nesta área 07 domicílios rústicos e 08 sem 

instalação sanitária exclusiva. 

 
Quadra 02 

 
Jardim Itapuã 

 
ocupação 

Área está localizada em Área de Risco e Preservação Permanente, porém 

dotada de infraestrutura. 

 

Renda Familiar: 2 a 3 salários mínimos. 

 

Renda Per capita: 0,5 a 1 salários mínimos. 

 

Densidade Intradomiciliar: mais de 50% dos lotes tem 03 ou mais pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: apenas de 0 a 25% das casas estão consideradas como 

precária.  

Quadra 17 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação 

- Área está localizada em Área de Risco e Preservação Permanente, porém 

dotada de infraestrutura, com galeria de AP em projeto. 

 

Renda Familiar: 1 a 2 salários mínimos. 

 

Renda Per Capita: 0,25 a 0,5 salários mínimos. 

 

Densidade Intra-domiciliar: entre 0 e 25% mais de 03 pessoas por dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 26% a 50% das casas estão consideradas como 

precária.  

Quadra 58 

 

Lot. Santo Antônio 

 

Santa Cruz II 

- Área está localizada em Área de Risco e Preservação Permanente, porém 

dotada de infraestrutura, com galeria de AP em projeto. 

 

Renda Familiar: 1 a 2 salários mínimos em metade da quadra e na outra 

metade de 2 a 3 salários mínimos. 

 

Renda Per Capita: 0, 5 a 1 salários mínimos. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 26 e 50% mais de 03 pessoas por dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária. 
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Quadra 10 - Cascatinha 

 
ocupação 

 
Regularização em andamento 

 
As áreas acima necessitam de estudos para verificar se nos domicílios 

precários há possibilidade de permanência no local ou se será necessária a 

realocação. Nesse momento deverá ser definido o processo adequado de 

regularização fundiária e também, ser viabilizada a edificação das unidades 

necessárias nos programas existentes.  

Distrito de Rio do Salto - Área do Loteamento em APP: 

Quase a totalidade das áreas urbanas do Distrito situa-se nas Áreas 

Inadequadas à Ocupação Urbana , o que significa implantação de infraestrutura 

mais onerosa e demanda de soluções para sua viabilidade, contudo esta parte está 

em área de preservação permanente.  

 

Renda Familiar: Em 75% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos; 

Em 25% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos.  

 

Renda Per capita: Obteve-se 25% com renda per capita entre 0,25 a 0,5 SM, 

e de 0,5 a 1 salário, correspondem a 75%.  

 

Composição familiar: Predominância na média por quadras de mono parental 

- mulher, com 50%, 25% para mono parental - homem e 25% equilibrados 

entre homem e mulher. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 75% das quadras predomina 01 família por 

domicílio; Em 25% das quadras predomina 02 ou mais famílias por domicílios. 

 

Habitação Precária: Em 75% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários; Em 25% das quadras foi desconsiderado para cálculo.  

Distrito de São João 

São duas áreas no distrito, uma relativa ao loteamento original e que está em 

Faixa de Preservação Permanente, que deve ter atendimento a curto prazo e a outra 

corresponde a área ocupada Sete de Março, que foi enquadrada para atendimento a 

médio prazo. 
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Distrito de São João - Área do Loteamento em APP: 

 
Renda Familiar: 100% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos.  

 
Renda Per capita: 33% renda per capita entre 0,25 a 0,5 SM, e de 0,5 a 1 

salário, correspondem a 67%.   

 

Composição familiar: Predominância na média por quadras de mono parental 

- mulher, com 50%, e 50% equilibrados entre homem e mulher. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 03 pessoas por dormitório; duas quadras foram 

desconsideradas no cálculo. 

 

Coabitação Familiar: Em 67% das quadras predomina 01 família por 

domicílio; Em 33% das quadras predomina 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: em duas quadras encontra-se de 0 a 25% de domicílios 

precários; as demais foram desconsideradas no cálculo.  

3.9.8. Áreas Para Ações Em Médio Prazo 

 

De 2 A 5 Anos 

Consideradas aquelas que estão localizadas nas Áreas não recomendadas 

para ocupação urbana :  

As áreas abaixo indicadas são as incluídas nesta situação, conforme 

constatado no levantamento a campo: 

Parte do loteamento Abelha 

 

Conj. Hab. 

 

COHAVEL 

Paranaguá 

 

Conj. Simplesmente Cidadão - SEASO 

Jardim Alvorada 

 

Conj. Hab. 

 

COHAVEL 

Quadra 10 

 

Jd. Morada do Sol  

Laíce 

 

Mutirão orientado pela Associação De Moradores 

Quadra 19 

 

XIV de Novembro 

 

Conj. Hab. COHAVEL 

Quadra 22 e 23 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação irregular.  

Parte do loteamento Abelha 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL 

- Parte da área está classificada como Áreas não Recomendadas para 

Ocupação Urbana , e também demanda infraestrutura, possuindo apenas rede de 

água parcial. 
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Renda Familiar: predomina 1 a 2 salários mínimos.  

 
Renda Per capita: metade da população do conjunto tem renda per capita de 

0,25 a 0,5 salários mínimos e a outra metade tem renda per capita de 0,5 a 1 

salário mínimo. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 26 a 50% com mais de 03 pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 01 família por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária.  

Paranaguá 

 

Conjunto Simplesmente Cidadão - Município 

- Parte da área está classificada como Áreas não Recomendadas para 

Ocupação Urbana , com demanda de infraestrutura, possuindo apenas rede de 

água.  

 

Renda Familiar: predomina 1 a 2 salários mínimos.  

 

Renda Per capita: predomina renda per capita de 0,25 a 0,5 salários mínimos. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 26 a 50% com mais de três pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 01 família por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária.  

Jardim Alvorada 

 

Conjunto Habitacional 

 

COHAVEL 

- parte da área está classificada como Áreas não Recomendadas para 

Ocupação Urbana , com carência apenas de rede de esgoto, tendo as demais 

infraestruturas implantadas. 

 

Renda Familiar: predomina 2 a 3 salários mínimos.  

 

Renda Per capita: predomina a renda per capita de 0,5 a 1 salário mínimo. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 0 a 25% com mais de 03 pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: uma quadra tem a prevalência de uma família por 

domicílio e a outra prevalece duas ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária. 
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Quadra 10 

 
Morada do Sol  

- Parte da área está classificada como Áreas não Recomendadas para 

Ocupação Urbana , com carência de infraestrutura, possuindo apenas rede de água 

parcial.  

 

Renda Familiar: predomina 1 a 2 salários mínimos.  

 

Renda Per capita: predomina renda per capita de 0,25 a 0,5 salários mínimos. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 26 a 50% com mais de 03 pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária.  

Laíce 

 

Mutirão orientado pela Associação de Moradores local 

- Parte da área está classificada como Áreas não Recomendadas para 

Ocupação Urbana , com carência de infraestrutura, possuindo apenas rede de água.  

 

Renda Familiar: mais de 50% das quadras prevalece de 1 a 2 salários 

mínimos.  

 

Renda Per capita: a renda per capita  é de 0,25 a 0,5 salários mínimos. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 26 a 50% com mais de 03 pessoas por 

dormitório. 

 

Coabitação Familiar: em 50% das quadras prevalece 02 ou mais famílias por 

domicílio. 

 

Habitação Precária: a maior parte de 0 a 25% das casas estão consideradas 

como precária.  

Quadra 19 

 

XIV de Novembro 

 

Conjunto Habitacional - COHAVEL 

- Área está localizada conforme o Mapa de Área de Risco classificada como 

Áreas não Recomendadas para Ocupação Urbana , porém dotada de infraestrutura, 

com galeria de AP em projeto.  

 

Renda Familiar: 1 a 2 salários mínimos. 
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Renda Per Capita: metade da população do conjunto tem renda per capita de 

0,25 a 0,5 salários mínimos e a outra metade tem renda Per Capita de 0,5 a 1 

salário mínimo. 

 
Densidade Intra-domiciliar: entre 0 e 25% mais de 03 pessoas por dormitório. 

 
Coabitação Familiar: prevalece 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 26% a 50% das casas estão consideradas como 

precária.  

Quadra 22 e 23 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação. 

- A área está localizada conforme o Mapa de Área de Risco, na classificação 

de Áreas não recomendadas para ocupação urbana , porém é dotada de 

infraestrutura, com galeria de AP em projeto.  

 

Renda Familiar: 2 a 3 salários mínimos na quadra 23 e 0,5 a 1 SM na quadra 

22. 

 

Renda Per Capita: 0,25 a 0,5 SM. 

 

Densidade Intradomiciliar: entre 0 e 25% mais de três pessoas por dormitório. 

 

Coabitação Familiar: prevalece duas ou mais famílias por domicílio na quadra 

23; Na quadra 22 prevalece a situação de uma família por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 26% a 50% das casas estão consideradas como 

precária na quadra 22 e na quadra 23 são precárias de 0 a 25% das casas.  

Foram incluídas ainda para ações em médio prazo, aquelas áreas com 

domicílios classificados como domicílios precários. Estes necessitam de construção 

de nova unidade ou inserção de seus moradores em programas habitacionais. São 

as seguintes áreas: Gramado,  Melissa, Araucária, Jesuítas, Madevani, Rivadávia.  

Loteamento Gramado 

A área situa-se em área adequada para ocupação, entretanto trata-se de 

invasão de área particular e as famílias foram cadastradas para realocação. 

Inserem-se em médio prazo devido ao grande número de habitações precárias.  
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Renda Familiar: Em 69% das quadras predomina renda acima de 3 Salários 

Mínimos. 

 
Renda Per capita: Em 38% das quadras predomina renda acima de 3 Salários 

Mínimos. 

 
Densidade Intradomiciliar: Em 50% das quadras encontra-se de 26% a 50% 

de domicílios com mais de três pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 38% das quadras predomina 02 ou mais famílias por 

domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 69% das quadras encontra-se de 51 a 100% de 

domicílios precários.  

Melissa 

A área situa-se em área adequada para ocupação, porém demanda 

infraestrutura de serviços, contando apenas com a rede de abastecimento de água. 

Insere-se em médio prazo devido ao grande número de habitações precárias.  

 

Renda Familiar: a média por quadra apresentou predominância de renda de 1 

a 2 salários mínimos, correspondendo a 77% das quadras.  

 

Renda Per capita: Predominância de 65% renda per capita entre 0,25 a 0,5 

SM.  

 

Densidade Intradomiciliar: Em 46% das quadras encontra-se de 26% a 50% 

de domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 46% das quadras predomina 02 ou mais famílias por 

domicílios.  

 

Habitação Precária: Foram cadastrados 51 domicílios precários neste 

loteamento.   

Loteamento Araucária 

A área situa-se em área adequada para ocupação, porém demanda 

infraestrutura de serviços, contando apenas com a rede de abastecimento de água. 

Insere-se em médio prazo devido ao grande número de habitações precárias.  

 

Renda Familiar: a média por quadra apresentou predominância total de 1 a 2 

salários mínimos.  
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Renda Per capita: Predominância de 60% renda per capita entre 0,25 a 0,5 

salários mínimos.  

 
Densidade Intra-domiciliar: Em 47% das quadras encontra-se de 26% a 50% 

de domicílios com mais de 03 pessoas por dormitório. 

 
Coabitação Familiar: Em apenas 20% das quadras predomina 02 ou mais 

famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: Foram cadastrados 37 domicílios precários.  

Loteamento Jesuítas 

A área situa-se em área adequada para ocupação, porém demanda 

infraestrutura de serviços, contando apenas com a rede de abastecimento de água. 

Insere-se a médio prazo devido ao grande número de habitações precárias. 

 

Renda Familiar: a média por quadra apresentou predominância de renda de 1 

a 2 salários mínimos, correspondendo a 58% das quadras. 

 

Renda Per capita: Predominância de 84% renda per capita entre 0,5 a 1,0 

SM. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 33% das quadras predomina 02 ou mais famílias por 

domicílio. 

 

Habitação Precária: foram cadastrados 25 domicílios precários neste 

loteamento.   

Loteamento Madevani 

A área situa-se em área adequada para ocupação, porém demanda 

infraestrutura de serviços, contando apenas com a rede de abastecimento de água. 

Insere-se em médio prazo devido ao grande número de habitações precárias. 

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos. 

 

Renda Per capita: Em 55% das quadras encontra-se de 0,5 a 1 Salários 

mínimos. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 64% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  
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Coabitação Familiar: Em 64% das quadras predomina 02 ou mais famílias por 

domicílio. 

 
Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários; Foram efetuados 11 cadastros de domicílios rústicos.  

Loteamento Rivadávia 

A área situa-se em área adequada para ocupação, porém demanda 

infraestrutura de serviços, contando apenas com a rede de abastecimento de água. 

Insere-se a médio prazo devido ao grande número de habitações precárias. 

 

Renda Familiar: Em 60% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos. 

 

Renda Per capita: Em 60% das quadras encontra-se de 0,5 a 1 Salário 

mínimo. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 20% das quadras encontra-se de 26% a 50% 

de domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 80% das quadras predomina 02 ou mais famílias por 

domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários; foram efetuados 11 cadastros de domicílios rústicos.  

Distrito De Rio Do Salto - Conjunto Carlos Domingos Liberali 

Quase a totalidade das áreas urbanas do Distrito situa-se na faixa 

consideradas como Áreas Inadequadas à Ocupação Urbana o que significa 

implantação de infraestrutura mais onerosa requerendo soluções alternativas para 

sua viabilidade. 

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos.  

 

Renda Per capita: 100% têm renda per capita de 0,5 a 1 salário.   

 

Composição familiar: Predominância na média por quadras de monoparental-

mulher, com 67%, não tem dados para monoparental-homem e 33,3% 

equilibrados entre homem e mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 03 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 1 família por 

domicílio.  
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Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Distrito De São João 

A área ocupada Sete de Março , foi enquadrada para atendimento em médio 

prazo.  

Distrito de São João - Área da ocupação Sete de Março

  

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 1 a 2 Salários Mínimos.  

 

Renda Per capita: 100% têm renda per capita de 0,25 a 0,5 Salários Mínimos.   

 

Composição familiar: Pela média por quadras, estão 100% equilibrados entre 

monoparental homem e mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 1 família por 

domicílio.  

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 26 a 50% de 

domicílios precários.  

Distrito De Juvinópolis  

Foram levantadas três áreas no distrito, duas relativas ao loteamento original 

e que estão em Faixa de Preservação Permanente, e a terceira, do Conjunto 

Maurílio José de Paula realizado pela COHAVEL, foi enquadrada para atendimento 

em médio prazo.  

Distrito de Juvinópolis - Áreas do Loteamento em APP: 

 

Renda Familiar: Quadra 09: predomina de 1 a 2 Salários mínimos; Quadra 16: 

Os dados não possibilitaram o cálculo.  

 

Renda Per capita: Quadra 09 - predomina renda per capita entre 0,25 a 0,5 

SM; Quadra 16- dados não possibilitaram o cálculo.  

 

Composição familiar: Em ambas as quadras predomina 50% monoparental-

homem/mulher. 
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Densidade Intradomiciliar: Quadra 09 predomina de 0 a 25% de domicílios 

com mais de 3 pessoas por dormitório; Quadra 16 predomina de 26 a 50%. 

 
Coabitação Familiar: Em ambas as quadras predomina uma família por 

domicílio. 

 
Habitação Precária: Em ambas as quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Distrito de Juvinópolis - Conjunto Maurílio José de Paula 

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos.  

 

Renda Per capita: 67% tem renda per capita de 0,25 a 0,5 salário e 33% de 

0,5 a 1 salário mínimo.   

 

Composição familiar: Predominância na média por quadras equilibrada entre 

mono parental - homem/mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 01 família por 

domicílio.  

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

3.9.9. Áreas Para Ações em Longo Prazo - acima de 5 anos:  

As demais áreas levantadas a campo estão localizadas em áreas adequadas 

para ocupação urbana e tem pouca incidência de domicílios rústicos.   

Loteamento Ipanema  

Área adequada para ocupação urbana. Falta rede de esgoto. Constam quatro 

edificações com estrutura física inadequada e não se obteve registro de habitações 

precárias. Os dados sócio-econômicos deste local não foram tabulados;   
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Loteamento Jardim França 

APP: fora da área de APP. 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

Infraestrutura: Falta esgoto.  

 

Renda Familiar: Em 25% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos; 

Em 25% das quadras predomina renda acima de 3 Salários mínimos; 50% 

das quadras foram desconsideradas. 

 

Renda Per capita: Predominam renda per capita de 0,5 a 1 salário mínimo, 

correspondendo ao percentual de 50%, não considerado 50% das quadras. 

 

Composição familiar: Predominância na média por quadras de monoparental-

mulher, com 25%, não considerados 75% das quadras. 

 

Densidade Intradomiciliar: A média das quadras forneceu o seguinte resultado 

- Em 50% das quadras encontra-se de 0 a 25% de domicílios com mais de 3 

pessoas por dormitório; Não considerados no cálculo 50% das quadras. 

 

Coabitação Familiar: Em 50% das quadras predomina 01 família por 

domicílio; Não considerado 50% não considerado. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Loteamento Jardim Interlagos 

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: possui apenas a rede de água.  

Não constam edificações com estrutura física inadequada ou habitações 

precárias. Os dados sócio-econômicos não foram tabulados para este local;  

Loteamento Lupatini 

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: possui apenas a rede de água.  
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Renda Familiar: Em 67% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos; 

Em 33% das quadras predomina renda acima de 3 Salários mínimos. 

 
Renda Per capita: Em 67% das quadras encontra-se de 0,5 a 1 Salário 

mínimo; Em 33% das quadras encontra-se de 1 a 2 Salários mínimos. 

 
Composição familiar: Em 100% das quadras predomina a relação mono 

parental 

 

mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: A média das quadras forneceu o seguinte 

resultado- Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de domicílios com 

mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 67% das quadras predomina 1 família por domicílio;  

Em 33% das quadras predomina 2 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.   

Parque Residencial Santa Cruz  

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: completa.  

 

Renda Familiar: Em 80% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos; 

Em 20% das quadras predomina de 2 a 3 Salários mínimos. 

 

Renda Per capita: Em 60% das quadras encontra-se de 0,25 a 0,5 Salário 

mínimo; Em 40% das quadras encontra-se de 0,5 a 1 Salário mínimo. 

 

Composição familiar: Em 80% das quadras predomina a relação mono 

parenta l - mulher; Em 20% das quadras predomina a relação mono parental - 

homem. 

 

Densidade Intradomiciliar: A média das quadras forneceu o seguinte 

resultado: Em 100% das quadras encontra-se de 26% a 50% de domicílios 

com mais de 03 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 40% das quadras predomina 01 família por 

domicílio; Em 60% das quadras predomina 02 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  
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Quebec 

 
APP: fora da área de APP. 

 
Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 
Infraestrutura: completa.  

 

Renda Familiar: Predomina de 1 a 2 Salários mínimos. 

 

Renda Per capita: Em 100% das quadras encontra-se de 0,25 a 0,5 Salários 

mínimos. 

 

Composição familiar: Em 100% das quadras predomina a relação mono 

parental 

 

mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: A média das quadras forneceu o seguinte resultado 

- Em 100% das quadras encontra-se de 26% a 50% de domicílios com mais 

de 03 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 01 família por 

domicílio.  

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.   

Vila Tarumã  

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: possui apenas rede de água.  

 

Renda Familiar: Em 25% das quadras predomina de 0,5 a 1 Salário mínimo; 

Em 25% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos; Em 50% das 

quadras predomina renda acima de 3 Salários mínimos. 

 

Renda Per capita: Em 50% das quadras encontra-se de 0,25 a 0,5 Salário 

mínimo; Em 25% das quadras encontra-se de 0,5 a 1 Salário mínimo; Em 

25% das quadras encontra-se de 1 a 2 Salários mínimos. 
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Composição familiar: Em 75% das quadras predomina a relação mono 

parental - mulher; Em 25% das quadras predomina a relação mono parental - 

homem. 

 
Densidade Intradomiciliar: A média das quadras forneceu o seguinte resultado 

- Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de domicílios com mais de 3 

pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 75% das quadras predomina 1 família por domicílio; 

Em 25% das quadras predomina 2 ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.   

Jardim Colonial  

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: falta rede de esgoto.  

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 0,5 a 1 Salário mínimo. 

 

Renda Per capita: Predominância de 100% renda per capita entre 0,25 a 0,5 

SM. 

 

Densidade Intra-domiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 3 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 1 família por 

domicílio.  

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Estrela Do Mar 

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: só tem rede de água.  

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina de 1 a 2 Salários mínimos. 
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Renda Per capita: Predominância de 100% renda per capita entre 0,25 a 0,5 

SM.   

 
Composição familiar: Predominância na média por quadras de mono parental 

- mulher. 

 
Densidade Intra-domiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 03 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 02 ou mais famílias 

por domicílio. 

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Jd. Petrópolis 

 

APP: fora da área de APP. 

 

Risco: Adequada para ocupação urbana. 

 

Infraestrutura: falta pavimentação.  

 

Renda Familiar: Em 100% das quadras predomina acima de 3 Salários 

mínimos. 

 

Renda Per capita: Predominância de renda per capita entre 0,5 a 1 salário 

mínimo. 

 

Composição familiar: predominância de equilibrados entre homem e mulher. 

 

Densidade Intradomiciliar: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios com mais de 03 pessoas por dormitório.  

 

Coabitação Familiar: Em 100% das quadras predomina 01 família por 

domicílio.  

 

Habitação Precária: Em 100% das quadras encontra-se de 0 a 25% de 

domicílios precários.  

Quadra 2 

 

Morada Do Sol - Serrano  

- Parte da área está classificada como Áreas não recomendadas para 

ocupação urbana , com carência de infraestrutura, possuindo apenas rede de água 

parcial.  
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Renda Familiar: predomina 1 a 2 salários mínimos.  

 
Renda Per capita: predomina renda per capita de 0,25 a 0,5 salários mínimos. 

 
Densidade Intra: domiciliar - entre 26 a 50% com mais de 03 pessoas por 

dormitório. 

 
Coabitação Familiar: prevalece duas ou mais famílias por domicílio. 

 

Habitação Precária: de 0 a 25% das casas estão consideradas como precária.  
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4.OFERTA HABITACIONAL  

Diversos fatores influenciam na oferta de moradias e determinam o 

atendimento à demanda ou o déficit habitacional. Certo é que está condicionada à 

dinâmica do mercado, ao desempenho da indústria de construção e à ação do setor 

público quanto à provisão de serviços públicos e à implementação efetiva e rigorosa 

do sistema regulatório. 

Na questão habitacional, a disponibilidade de terra servida por infraestrutura é 

o contraponto da ocupação irregular e degradada e a interferência para o equilíbrio 

deste sistema é função do poder público.  

Os mecanismos de crédito, financiamento de longo prazo e juro subsidiado 

devem ser respaldados e se integrar a uma política pública do Governo Federal. 

Dessa decorre a oportunidade e a viabilidade para a produção de terra urbanizada 

através de ações do poder público ou da iniciativa privada. 

Os mecanismos da política urbana do Governo Federal, expressa no Estatuto 

da Cidade, possibilitam ao Poder Público Municipal atuar como gestor da ocupação 

do solo para fins urbanos no interesse da coletividade.  

Nestas bases é necessário verificar a efetividade dos procedimentos 

estabelecidos e analisar seus reflexos na oferta habitacional.  

Para desenvolvimento deste item do diagnóstico, inicialmente foi previsto o 

levantamento de dados junto ao IBGE e ocasionalmente o levantamento in loco. 

Esta alternativa se mostrou inviável em razão de que o Censo 2010 encontra-se em 

plena coleta de dados, não permitindo a análise imediata. Foi descartada a hipótese 

de utilização das informações do Censo de 2000, consideradas não representativas 

da situação atual.   

Para atender a necessidade de levantamento em campo foram priorizadas as 

áreas estabelecidas como ZEIS - Zona de Especial Interesse Social definidas no 

Plano Diretor, cujo resultado será apresentado no item Necessidades Habitacionais. 

No município de Cascavel a produção de interesse social realizada pelo 

Poder Público é feita pelo município em conjunto com a Companhia Habitacional de 

Cascavel ou com a Companhia de habitação do Paraná 

 

entidade estadual que 

cuida da habitação.  
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4.1 Produção Habitacional  

4.1.1 Produção Pública 

 
COHAVEL  

Os projetos habitacionais recentes desenvolvidos pelo Poder Público 

Municipal foram empreendidos através da COHAVEL, órgão municipal responsável 

pela gestão da habitação, os quais estão relatados no item sobre Programas e 

Ações.  

Com base em informações do período de 1990 a 1991, anterior à criação da 

Cohavel, constatou-se que foram construídas 120 casas pelo Município com 

recursos próprios. No período de 1995 a 1996 foram construídas 415 casas e 277 

lotes urbanizados. Ocorreu uma pausa da Companhia no setor habitacional, 

voltando em 2002 e 2010 quando foram produzidas entre casas e lotes 678 

unidades; pode-se concluir que a Companhia vem atendendo parte da demanda 

constituída por população com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos.   

4.1.2 Produção Privada   

Observou-se a ausência de atuação da iniciativa privada em 

empreendimentos destinados à população com renda familiar até 3 salários 

mínimos. As empresas construtoras relatam ser inviável o atendimento em razão do 

baixo valor repassado pelo Governo Federal para unidades habitacionais de 

interesse social.        
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TABELA 4.1 - Relatório do Setor de Licenciamento 

 
SEPLAN 

    
2005 até -Ago/2010  

2005 2006 2007 2008 2009 
2010  

(JAN-AGO)

 
TOTAL 

ALVARÁ DE CONST. 

              
COMERCIAL  172

 
114

 
108

 
126

 
123

 
53

 
696

 
RESIDENCIAL  1.263

 
1.599

 
1.679

 
2.007

 
1.902

 
1.418

 
9.868

 

COM./ RES. 97

 

58

 

50

 

70

 

85

 

47

 

407

 

INDÚSTRIA  16

 

14

 

8

 

9

 

20

 

9

 

76

 

OUTROS 30

 

18

 

28

 

27

 

31

 

25

 

159

 

TOTAL

 

1.582

 

1.803

 

1.873

 

2.239

 

2.161

 

1.552

 

11.210

                

ÁREA EM LOTEAMENTOS 175.930,78

 

0,00

 

922.158,77

 

668.015,95

 

322.717,74

 

231.454,13

 

2.320.277,37

 

LEI 4888/08           8

 

8

 

PROJETO CASA-FÁCIL 

              

PROCESSOS PROT. 103

 

72

 

81

 

60

 

69

  

-

 

385

 

PROCESSOS APROV.  103

 

72

 

81

 

60

 

69

  

-

 

385

 

CONSULTA-PRÉVIA  325

 

201

 

216

 

178

 

182

 

68

 

1170

  

PROCESSOS EM M² 

             

COMERCIAL - ÁREA  M² 104.158,20

 

77.850,66

 

71.227,14

 

103.002,08

 

64.734,22

 

30.166,23

 

451.138,53

 

RESIDENCIAL - ÁREA  M² 187.272,17

 

227.584,18

 

298.419,31

 

384.723,61

 

367.081,19

 

249.814,46

 

1.714.894,92

 

COMERCIAL/RESIDENCIAL 72.336,74

           

72.336,74

 

*C O M E R C IAL - ÁREA  M²  

 

15.879,25

 

10.399,76

 

11.338,90

 

21.653,45

 

7.713,84

 

66.985,20

 

*RESIDENCIAL - ÁREA  M²  

 

27.205,47

 

29.667,47

 

46.272,01

 

57.332,33

 

40.078,15

 

200.555,43

 

INDUSTRIA - ÁREA  M² 25402,57

 

22313,4

 

19881,32

 

18769,96

 

25016,23

 

5.866,34

 

117.249,82

 

OUTROS - Á R E A M ² 32.857,76

 

16.894,91

 

40.854,72

 

35.397,64

 

61.881,22

 

31.703,52

 

219.589,77

 

TOTAL EM M²

 

422.027,44

 

400.431,87

 

470.449,72

 

599.504,20

 

597.698,64

 

365.342,54

 

2.855.454,41

 

Fonte: Elaborado a partir de Dados Primários - obtidos de SEPLAN - SETOR DE LICENCIAMENTO 

* Refere-se a Edificações com fins Comerciais e Residenciais na mesma edificação.  

Com relação à produção de novas habitações, foram analisados os relatórios 

do Setor de Aprovação e Licenciamento da SEPLAN nos últimos 5 anos e meio, de 

onde se pode constatar uma média anual de 2080 empreendimentos habitacionais. 

Nesta conta foram considerados os empreendimentos exclusivamente habitacionais, 

os projetos do Programa Casa Fácil e ainda os empreendimentos mistos - parte 

habitação e parte comércio ou serviço. Os relatórios não permitiram identificar o 

número de unidades habitacionais produzidas em cada empreendimento e, portanto, 

nem o número médio de unidades produzidas anualmente. Apenas em 2010 estes 

dados começaram a ser computados separadamente, desta forma a tabela abaixo 

apresenta o número de unidades habitacionais aprovadas no período de janeiro a 

agosto de 2010 na SEPLAN: 
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TABELA 4.2 - Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS COM EXPEDIÇÃO 

DE ALVARÁ 

 
SEPLAN 

 
2005-AGO/2010  

Nº DE UNIDADES HABITACIONAIS 

 
JANEIRO 174

 

FEVEREIRO 86

 

MARÇO 278

 

ABRIL 194

 

MAIO 319

 

JUNHO 226

 

JULHO 1092

 

AGOSTO 444

 

SETEMBRO 238

 

OUTUBRO 49

 

TOTAL

 

3100

 

Fonte: Elaborado a partir de Dados Primários - obtidos de 

SEPLAN - SETOR DE LICENCIAMENTO  

Quanto à produção de Lotes Urbanizados, de acordo com o Setor de 

Parcelamento da SEPLAN, obteve-se o número de 5.796 lotes aprovados entre o 

ano de 2005 e o mês de setembro/2010. Estes são lotes urbanizados que podem ser 

ocupados com habitação, sendo que só houve produção da iniciativa privada nesse 

período. A produção de lotes pelo poder público engloba lotes e casas, 

denominados Conjuntos Habitacionais.  

4.2 Frações Ideais de Terra nos Empreendimentos  

A legislação municipal de uso do solo não diferencia tamanho de lote em 

empreendimentos de habitação de interesse social. Para novos parcelamentos o lote 

deve atender no mínimo 10 metros de testada e 200 metros quadrados de área. 

No intuito de estudar a fração de terreno destinada a cada unidade nos 

empreendimentos habitacionais se observou que a tipologia de prédios residenciais, 

nos conjuntos habitacionais promovidos pelo setor público, foi adotada para a renda 

mínima de até 5 salários mínimos. Nesse caso, a fração ideal de terra é 2,0833 % 

por domicílio. 

Nos conjuntos habitacionais horizontais promovidos pelo setor público e 

destinados à população de baixa renda, a fração ideal de terra é de 0,28% por 
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domicílio. 

Nos loteamentos promovidos pelo setor público ou pelo setor privado e 

ocupados pela população de baixa renda a fração ideal de terra é de 0,32 % por 

família. 

 

4.3 Iniciativas de Cooperativas   

De modo geral, as cooperativas existentes no Município atuam na promoção 

da moradia aos associados, entretanto, também não atendem à faixa de população 

de 0 a 03 salários mínimos, sendo que as construções são destinadas para um 

público com renda familiar acima de 10 salários mínimos.  

A Cooperativa de Crédito Rural 

 

CRESOL atende famílias de cooperados 

com recursos do orçamento destinados ao Programa de Subsídio Habitacional de 

Interesse Social (PSH) para as famílias iniciarem a compra dos materiais de 

construção e as obras da residência através do Programa HABITASOL.  

O Programa de Habitação Solidária - HABITASOL oportuniza aos associados 

o acesso a moradias dignas no campo. Iniciado em 2004, o programa trabalha em 

parceria com o Governo Federal, através de alguns de seus programas que dão 

vantagens para o financiamento de casas de baixo custo e interesse social como: 

juros baixos, carência e também recurso a fundo perdido. 

O Programa de Habitação Solidária da CRESOL atua com três modalidades 

de financiamentos: o Programa de Subsídio Habitacional de Interesse Social - PSH, 

as operações coletivas FGTS em parceria com a Caixa Econômica Federal - CEF e 

o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social  - FNHIS. 

Também trabalha com Financiamentos - Recursos Próprios para atender às 

demandas da tabela social, tanto na implantação e desenvolvimento de atividades 

não financiadas com recursos oficiais, como na complementação das atividades 

financiadas com recursos oficiais para ampliação e reforma de moradias. Também é 

possível financiar materiais de construção para as ampliações e reformas.   

As iniciativas da CRESOL e das cooperativas em geral, contribuíram 

para a redução do déficit habitacional, contudo não foram obtidos dados numéricos 

da produção habitacional relativos às cooperativas.   
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4.4  Mercado Imobiliário  

4.4.1 Oferta de Imóveis Usados para Venda em Cascavel  

Evolução das Ofertas (Imóveis Divulgados) de Imóveis  

Meses / Tipos 

 

Residencial

 

Terrenos

 

Total de

 

imóveis 

Variação (%)

 

do Total 

Setembro/2009 882 196 1.078 -1,65 

Outubro/2009  851 212 1.063 -0,79 

Novembro/2009 

 

830 208 1.036 -2,04 

Dezembro/2009 

 

921 242 1.163 10,05 

Janeiro/2010  889 236 1.125 -2,96 

Fevereiro/2010  981 281 1.262 11,28 

Março/2010  940 275 1.215 -2,59 

Abril/2010  871 237 1.108 -8,61 

Maio/2010  849 188 1.037 -6,59 

Junho/2010  956 235 1.191 15,22 

Julho/2010  973 247 1.220 2,47 

Agosto/2010  988 253 1.241 1,79 

Setembro/2010 

 

946 239 1.185 -4,96 

MÉDIA

 

(12 meses)  

916

 

238

 

1.154

 

-

 

Fonte: Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Mercado Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios   

Observando-se os registros de oferta de imóveis usados disponíveis para 

venda, sistematizados pelo INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial para o período de 

setembro/2009 a setembro/2010 constatou-se estabilidade na oferta de habitações, 

sendo em torno de 916 unidades residenciais disponíveis a cada mês, na cidade de 

Cascavel.     
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Número de Imóveis Ofertados em Setembro/2010, Por Tipo  

Tipos   Nº imóveis 
Ago/2010  

Nº imóveis

 
Set/2010  

Participação

 
(%) do total  

Variação (%) em 
Relação mês 

anterior 
RESIDENCIAIS     
Apartamentos:     
Kitinete  1

 

2

 

0,2

 

100,0

 

1 dormitório  9

 

12

 

1,3

 

33,3

 

2 dormitórios 

 

113

 

98

 

10,4

 

-13,3

 

3 dormitórios  230

 

221

 

23,4

 

-3,9

 

4 dormitórios  25

 

30

 

3,2

 

20,0

 

Casa de Alvenaria:     
1 dormitório  2

 

0

 

0,0

 

-100,0

 

2 dormitórios  88

 

87

 

9,2

 

-1,1

 

3 dormitórios  290

 

254

 

26,8

 

-12,4

 

4 dormitórios  66

 

78

 

8,2

 

18,2

 

Casa Madeira 
ou Mista  12 6 0,6 -50,0 

Sobrado  152

 

158

 

16,7

 

3,9

 

Total  988

 

946

 

100

 

-4,3

 

TERRENOS  253 239 100 -5,5 
Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios  

Quanto ao número de imóveis ofertados para locação no período de 

agosto/setembro/2010, observou-se que foi maior a locação de apartamentos, casas 

de alvenaria e sobrados de 2 e 3 dormitórios.  

OFERTA DE IMÓVEIS USADOS PARA VENDA, POR BAIRRO, SETEMBRO/2010

 

Bairro Residencial

 

Terreno Total Participação

 

(%) do total 
Não identificado  375 122 497 41,7 
14 De Novembro  2 1 3 0,2 
Alto Alegre  12 2 14 1,2 
Brasilia  4 0 4 0,4 
Brasmadeira  3 0 3 0,2 
Canada  22 7 29 2,3 
Cancelli  19 6 25 2,2 
Cataratas  2 2 4 0,3 
Centro  172 28 200 17,1 
Ciro Nardi  5 1 6 0,5 
Claudete  6 2 8 0,6 
Coqueiral  21 3 24 2,0 
Country  40 7 47 3,9 
Floresta  2 0 2 0,2 
Gramado  8 2 10 0,8 
Guarujá  4 0 4 0,6 
Maria Luiza  25 2 27 2,2 
Morumbi  2 1 3 0,2 
Neva  17 2 19 1,7 
Pacaembu  10 1 11 0,9 
Parque São Paulo 29 10 39 3,4 
Parque Verde  25 3 28 2,2 
Periolo  8 2 10 0,8 
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OFERTA DE IMÓVEIS USADOS PARA VENDA, POR BAIRRO, SETEMBRO/2010

 
Bairro Residencial

 
Terreno Total Participação

 
(%) do total 

Pioneiros Catarinenses  4 1 5 0,4 
Presidente  2 0 2 0,2 
Recanto Tropical  34 6 40 3,3 
Região Do Lago  3 0 3 0,2 
Região Do Lago 3  4 0 4 0,3 
Santa Cruz  30 11 41 3,5 
Santa Felicidade  6 2 8 0,6 
Santo Onofre  2 1 3 0,2 
Santos Dumont  3 0 3 0,2 
São Cristóvão  28 8 36 3,3 
Universitário  11 2 13 1,0 
Vila Tolentino  6 4 10 0,8 
Total 

 

946

 

239

 

1.185

 

100,0

 

Fonte: Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Mercado Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios   

É notável a predominância do Bairro Centro em relação a essa oferta, 

correspondente a 18,77% dos imóveis, sendo que as demais unidades estão 

distribuídas nos outros 31 bairros. Deve-se salientar que parte da oferta de imóveis 

usados à venda, constituída por unidades de menor valor, pode não estar 

representada na tabela acima, sendo negociadas diretamente entre proprietário e 

interessado. 

Área dos Imóveis Ofertados 
Número de Imóveis Ofertados por Área em Setembro/2010 

Área (m²)

 

Tipos/ Áreas Até 
50 

51  
a 

70 

71  
a 

90

 

91  
a 

120 

121 
a 

150 

151 
a 

200 

201 
a 

250 

251 
a 

300 

+ de 
300 

Total  Média 
(m²) 

RESIDENCIAIS            
Apartamentos:            
Kitinete 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

*

 

1 dormitório

 

0

 

2

 

1

 

0

 

1

 

1

 

0

 

0

 

0

 

5

 

*

 

2 dormitórios 2

 

23

 

16

 

7

 

1

 

3

 

0

 

0

 

1

 

53

 

81

 

3 dormitórios 0

 

7

 

13

 

17

 

25

 

37

 

16

 

8

 

9

 

132

 

166

 

4 dormitórios

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2

 

1

 

0

 

17

 

20

 

414

 

Casa de Alvenaria:            
1 dormitório

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

*

 

2 dormitórios 2

 

13

 

12

 

5

 

2

 

2

 

0

 

0

 

0

 

36

 

81

 

3 dormitórios 1

 

7

 

18

 

40

 

18

 

24

 

10

 

8

 

7

 

133

 

148

 

4 dormitórios

 

0

 

0

 

0

 

1

 

6

 

4

 

9

 

7

 

9

 

36

 

256

 

Casa de 
Madeira/Mista: 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 * 

Sobrado 0

 

4

 

2

 

10

 

21

 

26

 

7

 

10

 

22

 

102

 

224

 

TOTAL 5

 

56

 

63

 

80

 

74

 

100

 

43

 

33

 

65

 

519

  

Terreno 0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2

 

5

 

10

 

211

 

228

 

598

 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
Obs: Estes dados referem-se só às unidades que na sua divulgação forneceram a metragem.  
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Quanto à distribuição da oferta de imóveis por área em setembro/2010, 

observou-se que predominam os apartamentos de 151 a 200m², seguidos pelas 

casas de alvenaria de 3 dormitórios com área de 91 a 120m².   

Preços dos Imóveis 
Preço Médio por m² (r$) de Imóveis Residenciais e Terrenos Ofertados de 

Setembro/2009 à Setembro/2010  

 

Preço m² (R$) / TIPOS 

M
ês

 

K
iti

ne
te

 

A
P

 1
 

do
rm

itó
rio

 

A
P

 2
 

do
rm

itó
rio

s 

A
P

 3
 

do
rm

itó
rio

s 

A
P

 4
 

do
rm

itó
rio

s 

R
A

 1
 

do
rm

itó
rio

 

R
A

 2
 

do
rm

itó
rio

s 

R
A

 3
 

do
rm

itó
rio

s 

R
A

 4
 

do
rm

itó
rio

s 

C
as

a 
M

ad
./M

is
ta

 

S
ob

ra
do

 

T
E

R
R

E
N

O
 

set/09 * * 1196,29

 

1288,02

 

1272,02

 

* 974,13

 

1170,33

 

1233,17

 

* 1330,13

 

267,19

 

out/09 * * 1227,81

 

1259,68

 

1437,38

 

* 1105,37

 

1189,23

 

1518,11

 

* 1332,31

 

277,33

 

nov/09 * * 1194,37

 

1315

 

1467,2

 

* 1102,95

 

1201,31

 

1334,41

 

* 1389,92

 

283,56

 

dez/09 * * 1258,01

 

1306,03

 

1492,21

 

* 1253,64

 

1191,45

 

1278,16

 

* 1422,33

 

262,42

 

jan/10 * * 1277,03

 

1340,35

 

1521,81

 

* 1229,92

 

1266,06

 

1388,75

 

* 1453,74

 

267,89

 

fev/10 * * 1295,14

 

1382,89

 

1423,78

 

* 1331,64

 

1295,5

 

1396,37

 

* 1446,83

 

287,16

 

mar/10 * * 1292,67

 

1366,97

 

1571,88

 

* 1320,71

 

1294,78

 

1405,68

 

* 1472,33

 

291,6

 

abr/10 * * 1325,89

 

1347,34

 

* * 1366,1

 

1343,67

 

1427,42

 

* 1435,11

 

306,7

 

mai/10 * * 1351,97

 

1370,67

 

1550,3

 

* 1462,24

 

1407,83

 

1498,16

 

* 1481,96

 

321,87

 

jun/10 * * 1353,93

 

1402,79

 

1609,97

 

* 1259,03

 

1374,69

 

1447,21

 

* 1443,29

 

324,73

 

jul/10 * * 1387,31

 

1417,62

 

1588,05

 

* 1523,19

 

1421,06

 

1522,24

 

* 1468,56

 

318,61

 

ago/10 * * 1432,15

 

1434,93

 

* * 1457,29

 

1378,7

 

1546,55

 

* 1450,84

 

342,41

  

MÉDIA

 

* * 1441,91

 

1439,64

 

1555,81

 

* 1407,77

 

1405,47

 

1374,02

 

* 1483,31

 

338,86

 

Fonte: Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Mercado Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
*Número de imóveis não significativo   

Observou-se nos últimos doze meses um crescimento pouco significativo no 

preço do m² de sobrados e casas/apartamentos de 3 e 4 dormitórios e um pouco 

maior para apartamento e residência de 2 dormitórios.   

Variação dos Preços Médios dos Imóveis Ofertados em Cascavel, Comparado 
com os Indicadores Econômicos, Acumulado 12 meses  

MÊS 
Residencial 

(%)  
Terrenos 

(%)  
IGP-DI/ 

FGV 
(%) 

IGP-M/ 
FGV 
(%) 

IPC/  
FGV 
(%) 

IPC-
FIPE 
(%) 

Setembro/2009  -1,47

 

-0,30

 

0,25

 

0,42

 

0,18

 

0,16

 

Outubro/2009  7,16

 

3,80

 

-0,04

 

0,05

 

0,01

 

0,25

 

Novembro/2009 

 

-0,71

 

2,25

 

0,07

 

0,10

 

0,26

 

0,29

 

Dezembro/2009 

 

2,18

 

-7,46

 

-0,11

 

- 0,26

 

0,24

 

0,18

 

Janeiro/2010  3,00

 

2,08

 

1,01

 

0,63

 

1,29

 

1,34
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Fevereiro/2010  1,00

 
7,19

 
1,09

 
1,18

 
0,68

 
0,74

 
Março/2010  1,60

 
1,55

 
0,63

 
0,94

 
0,86

 
0,34

 
Abril/2010  -1,08

 
5,18

 
0,72

 
0,77

 
0,76

 
0,39

 
Maio/2010   3,34

 
4,95

 
1,57

 
1,19

 
0,21

 
0,22

 
Junho/2010   -2,29

 
0,89

 
0,34

 
0,85

 
-0,21

 
0,04

 
Julho/2010   4,42

 
-1,88

 
0,22

 
0,15

 
-0,21

 
0,17

 
Agosto/2010  -0,45

 
7,47

 
1,10

 
0,77

 
-0,08

 
0,17

 
Setembro/2010 

 
-1,45

 
-1,04

 
*

 
*

 
*

 
*

 
% 12 MESES 

 
17,58

 
26,83

 
7,05

 
6,99

 
4,06

 
4,36

 
Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
* Índice não divulgado até a presente data (acumulado de setembro/09 a agosto/10).  

O acumulado até agosto/2010 mostrou a variação dos preços para 

venda/aquisição de imóveis nos últimos 12 meses índice positivo, sendo maior para 

terrenos.     

Número de Imóveis Ofertados por Faixa de Preço em Setembro/2010  

Tipos / Preço  

A
té

 
30

.0
00

 

30
.0

01
 a

 
45

.0
00

 

45
.0

01
 a

 
60

.0
00

 

60
.0

01
 a

 
75

.0
00

 

75
.0

01
 a

 
90

.0
00

 

90
.0

01
 a

 
12

0.
00

0 

12
0.

00
1 

a 
15

0.
00

0 

15
0.

00
1 

a 
20

0.
00

0 

20
0.

00
1 

a 
25

0.
00

0 

> 
d

e 
25

0.
00

1 

T
O

T
A

IS
 

RESIDENCIAIS            
Apartamentos:            
Kitinete  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
1 dormitório  0 1 0 0 8 1 1 0 0 0 11 
2 dormitórios  0 0 1 15 18 27 22 8 3 3 97 
3 dormitórios  0 0 0 1 7 31 32 41 31 69 212 
4 dormitórios  0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 29 
Casa de 
Alvenaria:            
1 dormitório  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 dormitórios  0 2 3 8 19 28 11 15 0 0 86 
3 dormitórios  0 2 3 4 11 42 41 46 39 58 246 
4 dormitórios  0 0 0 0 0 3 3 12 11 45 74 
Casa  de Madeira/ 
Mista  

0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 5 

Sobrado  0 0 0 0 2 10 6 25 30 78 151 
TOTAL  0 5 8 28 66 143 117 149 115 282 913 
TERRENOS  0 1 2 6 12 27 24 25 18 46 161 
Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
Obs: Estes dados referem-se só às unidades que na sua divulgação forneceram o preço.  

No mês de setembro de 2010 destacou-se a oferta de casas de alvenaria e 

apartamentos de 3 dormitórios, seguida da oferta de sobrados e terrenos. A oferta 

dos demais tamanhos foi menos representativa.  



                                                                                                                                                       

112

4.4.2 Oferta de Imóveis para Locação em Cascavel  

Evolução da Oferta de Imóveis: Agosto/2009 a Agosto/2010  

Meses / Tipo

 
Residencial

 
Agosto/2009  580

 

Setembro/2009

 

591 

Outubro/2009 

 

585

 

Novembro/2009

 

568 

Dezembro/2009 

 

448

 

Janeiro/2010 

 

566

 

Fevereiro/2010 

 

493

 

Março/2010 

 

503

 

Abril/2010 

 

466

 

Maio/2010 

 

470

 

Junho/2010 

 

507

 

Julho/2010 

 

517

 

Agosto/2010 

 

505

 

MÉDIA (12 meses)  518 

               Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do  

Mercado Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios  

A tabela mostra a evolução da OFERTA de imóveis em Cascavel nos últimos 

13 meses. O mês de agosto de 2010 apresentou queda de 0,57% em relação ao 

mês anterior.  

Imóveis Ofertados em Agosto/2010 

Tipo  Nº imóveis 
jul/2010 

Nº imóveis 
Ago/2010 

Participação 
(%) do total 

Variação (%) 
Mensal 

RESIDENCIAIS     
Apartamentos:     
Kitinete  47 52 10, 3 10,6 
1 dormitório  61 53 10,5 -13,1 
2 dormitórios   133 134 26,5 0,8 
3 dormitórios  145 133 26,3 -8,3 
4 dormitórios  2

 

1

 

0,2

 

-50,0

 

Casa de 
Alvenaria:     
1 dormitório   3 2 0,4 -33,3 
2 dormitórios   29 35 6,9 20,7 
3 dormitórios  

 

47

 

50

 

9,9

 

6,4

 

4 dormitórios   7 8 1,6 14,3 
Casa de Madeira/ 
Mista  5 4 0,8 -20,0 

Sobrado  38 33 6,5 -13,2 
Total 

 

517

 

505

 

100

 

-2,3

 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios  
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Com relação aos imóveis ofertados para locação no período de julho/agosto 

observou-se que é maior o número de apartamentos, casas de alvenaria e sobrados 

de 2 e 3 dormitórios. 

  

Oferta de Imóveis em Cascavel por Bairros em Agosto/2010  

BAIRROS / Nº DE 
OFERTAS RESIDENCIAL 

[ Sem Bairro ]  324 
Alto Alegre  5 
Canadá  1 
Cancelli  11 
Cataratas  2 
Centro  80 
Ciro Nardi  1 
Claudete  1 
Coqueiral  11 
Country  12 
Gramado  1 
Interlagos  1 
Maria Luiza  5 
Morumbi  1 
Neva  6 
Pacaembu  1 
Parque São Paulo  4 
Parque Verde  5 
Periolo  2 
Pioneiros Catarinenses  0 
Presidente  1 
Santa Cruz  9 
Santo Onofre  1 
São Cristóvão  11 
Universitário  5 
Vila Tolentino  4 
Total  505 

                                  Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e    
Desenvolvimento do Mercado Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios   

A tabela a seguir mostra a oferta de imóveis residenciais em Cascavel por 

bairros em agosto de 2010. Em primeiro lugar aparece o Centro.   
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Área dos Imóveis Ofertados 
Número de Imóveis Ofertados por Áreas em Agosto/2010 

Tipos/ Áreas 
(m²) A

té
 5

0 

51
 a

 7
0 

71
 a

 9
0 

91
 a

 1
20

 

12
1 

a 
15

0 

15
1 

a 
20

0 

20
1 

a 
25

0 

25
1 

a 
30

0 

+
 d

e 
30

0 

T
ot

al
 

Média 
(m²) 

RESIDENCIAIS            

Apartamentos:

            

Kitinete 

 

8

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9

 

*

 

1 dormitório  

 

32

 

0

 

4

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

36

 

42

 

2 dormitórios 

 

28

 

19

 

9

 

4

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

61

 

62

 

3 dormitórios 

 

0

 

9

 

8

 

8

 

6

 

10

 

2

 

1

 

0

 

44

 

119

 

4 dormitórios    0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

*

 

Casa de 
Alvenaria:

            

1 dormitório 

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

*

 

2 dormitórios 

 

3

 

11

 

1

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

17

 

61

 

3 dormitórios 

 

0

 

4

 

2

 

3

 

1

 

2

 

0

 

0

 

0

 

12

 

103

 

4 dormitórios 

 

0

 

0

 

1

 

0

 

1

 

0

 

0

 

0

 

1

 

3

 

*

 

Casa de 
Madeira/Mista: 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 

Sobrado 

 

0

 

0

 

1

 

4

 

3

 

6

 

0

 

1

 

0

 

15

 

137

 

TOTAL 

 

71

 

45

 

26

 

21

 

11

 

19

 

2

 

2

 

1

 

198

 

-

 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 

Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 

Obs: Estes dados referem-se só às unidades que, na sua divulgação, constaram a metragem. 

Entre os imóveis ofertados para locação em agosto/2010 foi maior o número 

de apartamentos, casas de alvenaria e sobrados com 3 dormitórios ficando a oferta 

dos imóveis com 2 dormitórios 50% abaixo. 

Preços Médios - Aluguel 
Preço Médio por Área (R$/m²) dos Imóveis Residenciais 
Ofertados de Agosto /2009 a Agosto /2010 

Tipos/ Preço 
m²/ R$

 

Ago/ 
09

 

Set/ 
09

 

Out/ 
09

 

Nov/ 
09

 

Dez/ 
09

 

Jan/ 
10

 

Fev/ 
10

 

Mar/ 
10 

Abr/ 
10

 

Mai/ 
10 

Jun/ 
10

 

Jul/ 
10

 

Ago/ 
10

 

RESIDENCIAIS              

Apartamentos:              

Kitinete 

 

7,92 

 

7,62 

 

7,60 

 

7,64 

 

7,88 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

1 dormitório 

 

*

 

*

 

*

 

9,00 

 

9,28 

 

8,95 

 

9,53 

 

9,55 

 

8,74 

 

* 

 

9,33 

 

9,40 

 

9,62

 

2 dormitórios 

 

6,89 

 

6,86 

 

6,74 

 

6,80 

 

7,10 

 

7,36 

 

7,42 

 

7,05 

 

7,52 

 

7,59 

 

7,64 

 

8,30 

 

8,55

 

3 dormitórios  5,87 

 

5,92 

 

5,74 

 

5,71 

 

5,62 

 

5,67 

 

5,65 

 

5,49 

 

5,62 

 

5,35 

 

5,84 

 

5,99 

 

6,37

 

4 dormitórios  *

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Casa de 
Alvenaria:

              

1 dormitório  *

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

2 dormitórios 

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

6,23

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

4 dormitórios 

 

5,23

 

*

 

4,30

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Casa de 
Madeira/ Mista  

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

Sobrado 

 

6,67 

 

6,86 

 

6,79 

 

6,44 

 

7,17 

 

6,74 

 

6,84 

 

6,83 

 

6,96 

 

6,72 

 

7,38 

 

7,63 

 

7,20

 

Média 

 

6,43 

 

6,38 

 

5,97 

 

6,78 

 

7,10 

 

6,77 

 

7,01 

 

6,88 

 

6,84 

 

6,39 

 

7,55 

 

7,64 

 

7,86

 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios  
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O valor médio do aluguel por metro quadrado de imóvel residencial ofertado  

de agosto/2009 a agosto/2010 ficou menor para apartamentos de 3 dormitórios, 

seguido pelos sobrados. 

 
Variação dos Preços Médios dos Aluguéis Ofertados em Cascavel, Comparado 
com os Indicadores Econômicos, Acumulado 12 meses  

MÊS/ Variação 
(%) 

Residencial.

 

(%) 
IGP-DI

 

(%) 
IGP-M/FGV

 

(%) 
IPC/FGV

 

(%) IPC-FIPE 

Agosto/2009  6,32 0,09 -0,36 0,20 0,48 
Setembro/2009  -4,20 0,25 0,42 0,18 0,16 
Outubro/2009  -6,54 -0,04 0,05 0,01 0,25 
Novembro/2009 

 

0,42 0,07 0,10 0,26 0,29 
Dezembro/2009 

 

4,72 -0,11 -0,26 0,24 0,18 
Janeiro/2010  -0,88 1,01 0,63 1,29 1,34 
Fevereiro/2010  1,92 1,09 1,18 0,68 0,74 
Março/2010  -1,80 0,63 0,94 0,86 0,34 
Abril/2010  -0,55 0,72 0,77 0,76 0,39 
Maio/2010  0,39 1,57 1,19 0,21 0,22 
Junho/2010  4,14 0,34 0,85 -0,21 0,04 
Julho/2010  3,05 0,22 0,15 -0,21 0,17 
Agosto/2010  2,88 * * * * 
% 12 MESES  2,96 5,98 5,79 4,36 4,68 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
* Índice não divulgado até a presente data (acumulado de agosto/09 a julho/10).  

O acumulado até agosto/2010 mostrou a variação dos preços para locação de 

imóveis nos últimos 12 meses o índice foi positivo.   

Número de Imóveis Ofertados por Preço em Agosto/2010 

Tipos / Preço Até R$ 
300 

R$ 301 
a 

R$ 450

 

R$ 451 
a 

R$ 600 

R$ 601 
a 

R$ 750

 

R$ 751 
a 

R$ 900 

R$ 901

  

a 
R$ 1.200 

R$ 1.201 
a 

R$ 1.500

 

> R$ 
1.500 

TOTAIS  

RESIDENCIAIS

          

Apartamentos:          
Kitinete 

 

25

 

25

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

51

 

1 dormitório  10

 

37

 

5

 

1

 

0

 

0

 

0

 

0

 

53

 

2 dormitórios  1

 

74

 

47

 

10

 

2

 

0

 

0

 

0

 

134

 

3 dormitórios  2

 

28

 

36

 

33

 

10

 

12

 

9

 

3

 

133

 

4 dormitórios 

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

1

 

0

 

1

 

Casa de 
Alvenaria:          
1 dormitório  0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

2

 

2 dormitórios  4

 

16

 

15

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

35

 

3 dormitórios  1

 

10

 

16

 

6

 

12

 

4

 

1

 

0

 

50

 

4 dormitórios 

 

0

 

2

 

1

 

1

 

0

 

1

 

2

 

1

 

8

 

Casa de 
Madeira/Mista  0 3 0 1 0 0 0 0 4 

Sobrado  0

 

0

 

5

 

1

 

8

 

14

 

0

 

5

 

33

 

Sub-total 

 

43

 

197

 

126

 

53

 

32

 

31

 

13

 

9

 

504

 

Adaptado do Elaborado por: INPESPAR - Instituto Paranaense de Pesquisa e Desenvolvimento do Mercado 
Imobiliário e Condominial - SECOVI/PR - Sindicato da Habitação e Condomínios 
Obs: Estes dados referem-se só às unidades que, na sua divulgação, constaram o preço.  
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Ressalta-se que as informações acima representam a situação dos imóveis 

negociados através de imobiliárias. Sabe-se que inúmeros contratos são realizados 

sem a mediação desse serviço. Em alguns casos por desinteresse do proprietário e 

inquilino, em outros porque as imobiliárias não aceitam administrar imóveis de baixo 

valor de aluguel, uma vez que a remuneração não compensa o serviço.  

4.5 Autoconstrução  

Trata-se da produção formal ou informal realizada pela própria população. 

Quantificar esta oferta não é tarefa fácil, ou possível, visto não possuirmos um banco 

de dados com tais informações ou porque se encontram apenas com agentes do 

mercado imobiliário. O município poderá estabelecer parcerias com o setor privado, 

agentes financeiros e instituições de ensino e pesquisa para construir um sistema de 

informações a ser incorporado à rotina da administração pública e que permita 

dimensionar e analisar esta oferta. Estas informações poderão ser inseridas na 

revisão do Plano Municipal de Habitação. 

Estimativas indicam que cerca de 70% da produção habitacional de nossas 

cidades vem sendo realizada por iniciativa da própria população através da 

autoconstrução. O crescimento das favelas e loteamentos irregulares demonstra 

claramente que a produção informal de moradias precárias em assentamentos 

ilegais tem sido a solução adotada pela população nas faixas de mais baixa renda.  

4.6 Outras Modalidades de Construção  

Desde sempre todas as pessoas tiveram a necessidade de construir suas 

moradias. Muito antes que existisse a engenharia e a arquitetura como ciência, e 

que existisse a construção civil como indústria e comércio de materiais, as pessoas 

já faziam suas casas. As técnicas e os materiais variavam conforme a região e o que 

havia disponível no local. Hoje em dia, além de todas as opções que o comércio e a 

indústria da construção civil convencional dispõem, temos outros tipos de materiais 

alternativos, considerados comumente como lixo, mas totalmente reutilizáveis e 

recicláveis, tais como: garrafas PET, arame farpado usado, embalagens tetra pak 
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(caixas de leite), papelão, sacos plásticos são alguns deles. Com tudo isso se pode 

fazer paredes, pisos, forros, aquecedores solares, etc. 

Atualmente existem muitas propostas de casas para a população de baixa 

renda. Ao mesmo tempo, existe a carência de projetos com soluções alternativas 

que reduzam o custo final da edificação. 

A construção civil está mais industrializada. A retomada dos programas de 

habitação popular fez com que as construtoras do País buscassem alternativas para 

produzir casas em quantidade e a preços reduzidos. Utilizando-se de materiais de 

construção convencionais, os novos métodos vão desde a utilização de formas até a 

fabricação de casas com cômodos inteiros pré-moldados. A técnica mais 

comumente adotada é a parede de concreto, com base no modelo que é usado há 

mais de dez anos para atender o programa habitacional do governo mexicano. Esse 

sistema usa fôrmas do tamanho de casas, que são montadas no local da obra e 

depois recheadas com concreto, já com as instalações hidráulicas e elétricas 

embutidas. 

Com isso, o tempo de construção de uma casa cai de 70 dias, na alvenaria 

comum, para 20 dias no novo método. A Rodobens Negócios Imobiliários começou a 

usar esse sistema a partir de 2006, em caráter experimental, e hoje já aplica o 

modelo em todos os 26 projetos que constrói para o Minha Casa, Minha Vida .  

A economia de custos na parede de concreto pode chegar a até 10% em 

relação à alvenaria convencional. A utilização dessa tecnologia já mudou também as 

projeções de outros setores da construção. A Votorantim Cimentos, por exemplo, 

prevê que 70% do mercado total de habitação popular no Brasil será de paredes de 

concreto. A ABCP 

 

Associação Brasileira de Cimento Portland tem uma projeção 

mais conservadora, considera que 50% dos projetos do Minha Casa, Minha Vida , 

vão utilizar o método de paredes de concreto. 

Em Cascavel, com relação à aplicação de novas tecnologias na construção 

civil, não foi possível obter esses dados.  

4.7 Caracterização das ZEIS  

O Plano Diretor definiu ZEIS- Zona de Especial Interesse Social nos locais 

onde existe ocupação irregular e degradada que demandam a intervenção do Poder 
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Público, especialmente com ações voltadas à melhoria da condição habitacional.  

Na análise dos mapas de Habitações em Área de Preservação Permanente e 

de Áreas de Risco, foram localizados os casos de ocupação que necessitariam de 

remoção, uma vez que estas áreas são impróprias para a ocupação. No 

levantamento a campo e da imagem de satélite foi registrada a localização das 

edificações. Com a sobreposição das informações nos mapas acima, verificou-se as 

ocupações que teriam casos de realocação.   

Essas ocupações encontram-se nas seguintes áreas:  

Quadra 10 

 

Jardim Colméia 

 

ocupação 

Área Verde 5 

 

Morumbi 

 

ocupação 

Quadra 58 

 

Lot. Santo Antônio 

 

COHAPAR

 

Casa Feliz (Santa Cruz II) 

Quadra 10 - Cascatinha 

 

ocupação 

 

Regularização em andamento 

Quadra 17 

 

XIV de Novembro 

 

ocupação 

Quadra 02 

 

Jardim Itapuã 

 

ocupação  

Ressaltando que estas áreas integram uma área maior e nem toda a área 

ocupada necessita ser realocada. Para localizar estes casos com maior precisão 

deverá ser consultado o Mapa de ZEIS 

 

anexo II. 

O Plano Diretor indicou a área que foi designada como receptora de ZEIS, 

prevista para acomodação das habitações que precisassem ser removidas das 

áreas de risco, sendo fator decisivo para a indicação, a existência de infra estrutura 

e a inserção da área na malha urbana consolidada. 

A análise do mapa de áreas vagas dentro da área receptora de ZEIS indicada 

no Plano Diretor, com sobreposição da informação relativa à titularidade dos 

imóveis, público ou privado, permitiu verificar que praticamente não existem áreas 

pertencentes ao município disponíveis para execução de programas habitacionais, 

sendo em sua maioria áreas de UP ou áreas verdes. Resta a opção de adquirir 

imóveis para efetivar a realocação ou utilizar áreas pertencentes ao Município fora 

da área delimitada para recepção de ZEIS. No caso da aquisição de imóveis para 

realocação fora da área receptora de ZEIS, a seleção deve atender a condição de 

presença da infra estrutura completa. 

A condição da infraestrutura implantada pode ser verificada no Mapa de 

Carência de Infraestrutura, no Anexo XII deste trabalho. 

A partir do levantamento em campo foi possível delimitar adequadamente 
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cada ZEIS, bem como indicar a definição de novas áreas a serem regulamentadas 

como ZEIS.   

4.8 Percepção dos Atores Sociais  

Para construção do diagnóstico da oferta habitacional no Município, é 

necessário considerar a percepção dos diversos atores sociais envolvidos com a 

questão, obtida a partir de entrevistas com interlocutores qualificados. Este tema 

encontra-se adequadamente desenvolvido no item denominado Atores Sociais e 

Suas Capacidades, no início deste trabalho.  

4.9. Mapas Temáticos  

Foram construídos mapas relativos à disponibilidade de áreas e sua 

titularidade. Para isso foi empregada a imagem de satélite disponível no site Google 

Earth e delimitadas as áreas com potencial para a ocupação residencial. Sobre 

essas áreas foi lançada a informação relativa às áreas públicas disponíveis. 

Neste mapa foram inseridas as áreas que serão integradas ao perímetro 

urbano, decorrente da lei em trâmite na Câmara dos Vereadores. Também estão 

destacadas as áreas onde há processos de loteamentos em andamento, tanto 

privados quanto públicos. 

Essas informações sobrepostas permitiram a análise do potencial da área 

receptora de ZEIS e a identificação da disponibilidade de terrenos para realocação 

de famílias em processos de realocação e de regularização de ZEIS, assim como, 

para a implantação de novos empreendimentos de habitação de interesse social. 

Esta avaliação foi fundamental para o desenvolvimento das demais etapas do Plano 

Municipal de Habitação. 

Os mapas gerados, todos constantes do anexo II, foram os seguintes:  

- Vazios urbanos em 2010;  

- Vazios urbanos com titularidade 

 

público ou privado; 

- Vazios urbanos e titularidade 

 

na área receptora de ZEIS conforme 
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PD; 

- Vazios urbanos e titularidade 

 
fora da área receptora de ZEIS;  

4.10 Disponibilidade de Solo Urbanizado   

Análise  

Observou-se a existência de maior número de áreas disponíveis na Região 

Leste, onde a infraestrutura é deficitária, como demonstra o Mapa de Carência de 

Infraestrutura.  

A questão dos equipamentos comunitários é outro ponto de destaque nessa 

localização, foi possível verificar no Mapa de Equipamentos Comunitários, constante 

do anexo I, a implantação de diversos equipamentos, sendo os mesmos são 

insuficientes para atender a demanda atual, como relatam as secretarias municipais 

responsáveis. Foi observado no Mapa de Densidade Habitacional, no anexo I, que 

as áreas dos Bairros Periolo, Interlagos e Brasília estão entre aquelas de índices 

populacionais elevados. Verificou-se que a ocorrência de índices menores nos 

Bairros Brazmadeira, Floresta e Morumbi devem-se ao fato destes bairros terem sua 

população atual dividida pela área ainda não ocupada.  Reforçando dessa forma a 

previsão de aumento considerável da demanda por equipamentos comunitários 

quando da ocupação futura da área. 

Destaca-se que, embora os estudos do Plano Diretor tenham procurado 

restringir a ocupação na Região Norte, pela carência de infraestrutura, a mesma têm 

sido a maior receptora dos programas habitacionais, o que vêm agravando a 

demanda por soluções imediatas. 

A Região Sul não está indicada para a recepção desses programas, por ser a 

bacia de manancial de abastecimento, devendo ser poupada do adensamento 

habitacional.   
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5. MARCOS REGULATÓRIOS E LEGAIS  

5.1 Legislação Federal   

Mundialmente, o direito à habitação condigna se estabeleceu em decorrência 

de reflexões sobre direitos humanos sistematizadas na Carta internacional dos 

Direitos Humanos e mais especificamente no Pacto Internacional Sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e culturais das Nações Unidas.  

Na legislação brasileira, o direito à habitação enquanto Direito Social é 

reconhecido mediante sua inclusão na Constituição Federal de 1988, através da 

Emenda Constitucional nº. 26 de 2000.  

Consta na redação atual da Constituição Federal de 1988:   

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.   

Em paralelo a essa Emenda Constitucional, ocorrem os últimos debates para 

regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal que tratam das 

diretrizes gerais da política urbana, coroados com a aprovação da lei nº. 10.257, de 

10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade. Nela aparece com 

destaque a preocupação com a moradia num conceito mais amplo que apenas a 

edificação, conforme dispõe seu artigo 2º: 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 

seguintes diretrizes gerais: 

I 

 

garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 

terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para 

as presentes e futuras gerações;   

Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Cidade impõe à União a 
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responsabilidade pela execução da política urbana, mediante a construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico para a 

população, podendo para tanto estabelecer parcerias com os Estados, Distrito 

Federal e Municípios. 

A redução do déficit habitacional qualitativo e quantitativo em áreas urbanas e 

rurais é objetivo que permeia o texto do Estatuto da Cidade, voltado especialmente 

ao atendimento das necessidades habitacionais das camadas da população sem 

renda ou com renda de até três salários mínimos.    

A Lei nº. 11.124, de 16 de junho de 2005, cria o Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social 

 

SNHIS, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social 

 

FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS, dispondo em seu artigo 2º: 

      Art. 2o Fica instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

 

SNHIS, com o objetivo de: 

        I 

 

viabilizar para a população de menor renda o acesso à terra urbanizada e 

à habitação digna e sustentável; 

II 

 

implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, 

promovendo e viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor 

renda; e 

     III 

 

articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições 

e órgãos que desempenham funções no setor da habitação.  

Os instrumentos regulamentados nessa lei integram a Política Nacional de 

Habitação, os quais, para serem efetivos, obrigatoriamente deveriam ter sua atuação 

embasada em um Plano Nacional de Habitação.  

A Política Nacional de Habitação traça estratégias para a consolidação das 

disposições da Constituição Federal, complementarmente regulamentadas no 

Estatuto da Cidade, no que diz respeito ao conceito ampliado de habitação:   

A Política de Habitação se inscreve dentro da concepção de desenvolvimento 

urbano integrado, no qual a habitação não se restringe a casa, incorpora o direito 

à infra-estrutura, saneamento ambiental, mobilidade e transporte coletivo, 

equipamentos e serviços urbanos e sociais, buscando garantir direito à cidade. 

Caderno de Habitação do Ministério das Cidades.  

Ao pesquisar sobre a lei que aprova a Política de Habitação, encontra-se 

apenas aquela que cria o Sistema Nacional de Habitação, citada acima. No Caderno 
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do Ministério das Cidades é que encontramos a informação buscada: ... o Sistema 

Nacional de Habitação (SNH) que se constitui no desenho institucional da Política... . 

Daí depreende-se que a Política é indiretamente aprovada quando da aprovação da 

Lei nº. 11.124, de 16 de junho de 2005. 

A Política funciona desta vez por adesão. Municípios, Estados e Distrito 

Federal tem a opção de aderir ou não ao Sistema proposto. Evidente que não 

aderindo, não terá acesso aos recursos disponibilizados.  É necessária a criação de 

Conselho e Fundo específicos para tratar da questão da habitação na respectiva 

esfera de governo. 

O Plano Nacional de Habitação visa estabelecer metas, linhas de 

financiamento e programas para construção de moradias, conhecer as necessidades 

das diversas regiões e definir os critérios para a distribuição de recursos. Esse plano 

em elaboração desde 2007, sendo que sua revisão estava prevista para acontecer já 

em 2011, segundo informa a página do Ministério das Cidades. Verificou-se que o 

mesmo foi aprovado pelo conselho das cidades 

 

CONCIDADES, na 23ª reunião 

ordinária ocorrida em 07 e 08 de dezembro de 2009.  

  

Antecipando-se ao Plano Nacional de Habitação, o governo, pretendendo 

incentivar o desenvolvimento do país, edita programas de incentivo como o PAC e 

PAC II, destes derivando o Programa Minha Casa Minha Vida, conhecido como 

PMCMV OU MCMV, essencialmente habitacional, o qual veio a transformar-se em 

lei destinada a habitação, Lei nº. 11.977, de 7 de julho de 2009. 

É uma lei bem específica, onde, além de tratar da alocação e distribuição dos 

recursos estabelece condições que permitem o avanço da regularização fundiária, 

editando regras que facilitam seu processo executivo, tão truncado até a edição da 

lei. 

Para execução de moradias, a lei disponibiliza recursos, de forma que, 

municípios e estados correm para atender as condições no menor prazo possível, 

pois a história recente demonstra que tais recursos logo findam. Destarte que os 

municípios na corrida do ouro abandonam seus processos de planejamento para 

médio e longo prazo ou escasseiam seus recursos humanos dessa atividade para 

direcioná-los naquela de atender ao MCMV.   
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5.2 Política Estadual de Habitação  

O Estado do Paraná em sua Constituição, no artigo 12, reafirma o disposto na 

lei maior:  

É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios: 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico;   

De forma assimilada ao Estatuto da Cidade estabelece o Plano Diretor como 

o ... instrumento básico da política de desenvolvimento econômico e social e de 

expansão urbana... .  

Nos aspectos que definem diretrizes para a Política Habitacional a 

Constituição Estadual estabelece o artigo 212:  

Art. 212. A política habitacional do Estado, integrada à da União e Municípios, 

objetivará a solução de carência habitacional de acordo com os seguintes 

princípios e critérios: 

I - ofertas de lotes urbanizados; 

II - estímulo e incentivo à formação de cooperativas populares de habitação; 

III - atendimento prioritário à família carente; 

IV - formação de programas habitacionais pelo sistema de mutirão e 

autoconstrução.   

A Política de Desenvolvimento Urbano no Estado está a cargo da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano. Também a esta secretaria estão vinculadas diversas 

coordenadorias das regiões metropolitanas do Estado e microrregião de Cascavel. 

Especificamente na área da habitação o Estado dispõe da Companhia de 

Habitação do Paraná - COHAPAR, fundada em 1965, uma empresa de economia 

mista que atua na execução dos programas habitacionais do Governo do Estado. A 

COHAPAR tem como metas equacionar e resolver o déficit habitacional do Estado, 

prioritariamente à população de baixa renda, contudo buscando soluções para toda 

a sociedade; buscar a auto-sustentação como empresa, gerando suas receitas para 

cobrir o custo operacional, e o lucro, para reinvestimento no setor e manter 

atendimento às moradias já entregues; definir e coordenar todas as atividades 
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necessárias para atender à demanda habitacional. 

A empresa tem Sede em Curitiba, Paraná. Mantém ainda Escritórios 

Regionais em todas as regiões do Estado. 

Entretanto ao longo dos anos, houve redução significativa do número de 

unidades edificadas, tendo sido executado apenas um empreendimento de grande 

porte na cidade de Cascavel na década de 2000-2010, conforme será visto no 

capítulo Programas e Ações . 

 

As informações sobre o déficit habitacional no site da COHAPAR referem-se a 

dados do Censo de 2000, e aqueles publicados pela fundação João Pinheiro. 

Apenas agora, no início de agosto de 2010, o Estado começa a movimentar-

se para conhecer a sua demanda habitacional através da elaboração do Plano 

Estadual de Habitação de Interesse Social 

 

PEHIS, com a previsão de realizar 13 

oficinas de capacitação dos técnicos municipais para coletarem os dados dos 399 

municípios que integram o Estado do Paraná, de acordo com as informações 

divulgadas no site da COHAPAR: 

O levantamento das informações será acompanhado pelo Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), 

responsável pelo banco de dados e diagnóstico que serão utilizados para o 

mapeamento das necessidades habitacionais. Ao todo, sete técnicos estarão 

envolvidos na fundamentação dos dados levantados. Divulgado em 

29/07/2010, site da COHAPAR 

       

Assim, além da Constituição Estadual, no momento não existe nesta esfera de 

governo, regulamentação mais específica em que o Município possa se embasar 

para desenvolver o Plano Municipal de Habitação.  

5.3 Legislação Municipal   

5.3.1 Lei orgânica   

Em termos de legislação municipal, começa-se a avaliação pela lei que rege o 

Município. A Lei Orgânica Municipal, logo em seu artigo primeiro destaca o direito à 

habitação: 
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Artigo 1º - É assegurado a todo o habitante do Município de Cascavel, nos termos 

da Constituição Federal, Constituição Estadual e desta Lei Orgânica, o direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, a 

proteção à maternidade, à infância, à velhice, à assistência aos desamparados, ao 

transporte, à habitação

 
e ao meio ambiente equilibrado. (grifo nosso)  

Assim como nos demais níveis de governo, a Lei Orgânica determina a 

necessidade do Plano Diretor para a definição e regulamentação da Política Urbana, 

estabelecendo prioridade para a provisão de habitação servida por infraestrutura: 

Artigo 18 - O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Rural priorizará: 

... 

d) 

 

incentivo à habitação urbana e rural, criação e organização de agrovilas, 

com infra-estrutura básica; 

... 

Ao tratar da política habitacional, define que esta deverá ser construída com o 

objetivo de buscar solução para a carência habitacional e destaca como um dos 

principais critérios, o atendimento prioritário à família carente. 

5.3.2 Plano Diretor  

O Plano Diretor em vigor, Lei Complementar nº. 28/06, está em consonância 

com o Estatuto da Cidade, entretanto foi aprovado desacompanhado do respectivo e 

necessário ajuste em suas leis complementares. Estas foram revisadas e aguardam 

ser encaminhadas à Câmara dos Vereadores para finalização do processo. As leis 

revisadas são as seguintes: Lei de Uso do Solo, Lei de Aplicação dos Instrumentos 

indutores do desenvolvimento, Lei de Parcelamento do Solo, Código de Obras, Lei 

do Sistema Viário, Lei do Plano Municipal Viário e de Transportes.  

Todas estas leis foram revistas de acordo com as Diretrizes do Plano 

Diretor, o qual também estabeleceu medidas e ações para a Política Habitacional no 

Município.  

O Plano Diretor de Cascavel, Lei Complementar Municipal nº. 28, de janeiro 

de 2006, está assente em seis grandes estratégias de desenvolvimento, onde a 
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preocupação com a moradia se traduz na Estratégia: Integrar as Políticas Sociais e 

Promover a Moradia Digna.  

O artigo 229 dessa Lei determina que o município desenvolva o Plano 

Municipal de Habitação - PMH, cuja finalidade é sistematizar o planejamento de 

ações na área habitacional e de regularização de ocupações para proporcionar 

melhoria na qualidade de vida da população.  

Entre os demais planos previstos no Plano Diretor, tem-se: o Plano Municipal 

de Saneamento Ambiental, que deverá ter suas ações e programas associados à 

política habitacional do município, ainda não iniciado; o Plano de Ocupação das 

Áreas pertencentes ao Município que deverá priorizar a habitação de interesse 

social, também não iniciado; o Plano Municipal de Acessibilidade de Cascavel, que 

está em fase de desenvolvimento e o Plano Municipal Viário e de Transportes, já 

apresentado em Audiência Pública no mês de junho de 2008, também aguardando 

encaminhamento à Câmara de Vereadores do Município.

 

Na concepção do Plano Diretor, habitação é tema transversal a ser tratado de 

forma integrada a todos os demais aspectos que compõe a qualidade de vida 

adequada dos cidadãos. Dessa forma, a questão da moradia perpassa grande parte 

das diretrizes e ações indicadas pelo plano Diretor na busca pelo desenvolvimento 

sustentado do Município. 

A Lei estabelece como prioridade a solução dos problemas de habitação em 

Área de Preservação Permanente, tanto na sede do município, a Cidade de 

Cascavel, quanto nas sedes urbanas dos sete Distritos Administrativos que integram 

o município. 

Os instrumentos de indução ao desenvolvimento urbano propostos no 

Estatuto da Cidade são abrigados pelo Plano Diretor, buscando sempre favorecer a 

habitação de interesse social, a regularização fundiária e a execução ou 

complementação da infraestrutura urbana. 

No Anteprojeto de Lei de Aplicação dos instrumentos indutores do 

desenvolvimento, por exemplo, está prevista a possibilidade de utilização de vários 

instrumentos que viabilizarão a habitação de interesse social.  Os instrumentos 

indicados são:  

 

Consórcio imobiliário, o qual define a reserva de percentual 

mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) dos lotes, edificados ou 
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não, para programas de habitação popular; 

 
O Direito de Preempção que indica que o Poder Executivo 

Municipal poderá exercer esse direito para aquisição de imóvel 

urbano objeto de alienação onerosa entre particulares sempre que 

o município necessitar de áreas para regularização fundiária e/ou 

execução de programas e projetos de habitação popular; 

 

Das Operações Urbanas Consorciadas que  terão, entre outras, a 

finalidade de Implementação de programas de habitação popular e 

de regularização fundiária; 

 

Da Transferência do Direito de Construir na qual o município 

autoriza o proprietário de imóvel urbano, privado ou público, o 

direito de construir previsto na legislação urbanística municipal, 

quando o referido imóvel for considerado para fins de programas 

de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda e habitação de interesse social. 

 

Do Direito de Superfície que disciplinará a utilização do direito de 

superfície em áreas públicas municipais, desde que seja para 

facilitar a implantação de projetos de habitação popular, entre 

outros critérios.  

Enquanto as leis que derivam do Plano Diretor, e que deveriam estar em 

conformidade com esse, ainda estão na fase de anteprojeto de lei, aguardando o 

processo legal de aprovação e sanção, continuam a ser utilizadas as leis anteriores 

ao Plano Diretor, sem considerar suas disposições nem os conceitos de urbanização 

responsável impostos pelo Estatuto da Cidade.  

Assim, as leis de Parcelamento do Solo, nº. 1967/87, Zoneamento e Uso do 

Solo, nº. 2.589/96 e o Código de Obras, nº. 2.582/96, com suas alterações, 

permanecem em vigor.  

Ainda que importantes instrumentos reguladores das edificações, da 

ocupação do território e da criação de terra urbanizada, a aplicação dos textos legais 

existentes tem demonstrado sua inoperância em evitar a ocupação de locais 

inadequados ou impróprios para moradia, em proteger o meio ambiente e os 

mananciais de abastecimento de água, em conter a expansão desnecessária das 
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áreas urbanas sobre áreas produtivas, em encarecer a vida na cidade.  

É necessário implantar mecanismos que aproximem as questões sociais da 

ordenação do território, como também alternativas, cujo impacto seja aceitável, para 

a regularização das situações estabelecidas. 

No que tange pessoas com deficiência e idosos, o município tem buscado 

aplicar o disposto na Legislação Federal, ainda que de forma tímida. Nos projetos de 

2009/2010 para os critérios estabelecidos no Programa Minha Casa Minha Vida, foi 

previsto a construção de unidades que correspondem ao percentual de 3% do total 

de casas projetadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o que 

inclui os idosos neste grupo. 

Neste aspecto o poder público conta com a APPIS 

 

Assessoria de Políticas 

Públicas e Inclusão Social, a qual tem entre suas atribuições, a de elaborar o Plano 

Municipal de Acessibilidade, conforme prevê o Plano Diretor. 

Como agente na Política Habitacional, o Município conta com uma empresa 

pública, a COHAVEL 

 

Companhia Habitacional de Cascavel, criada pela lei nº. 

2.345/1992. Sendo seu Estatuto regulamentado pela Lei nº. 2.410/93, foi autorizada 

a construir e financiar moradias através da lei nº. 2.546/1995. O funcionamento da 

COHAVEL será detalhado no capítulo 6 

 

Condições Institucionais e Administrativas.  

Ao se analisar a situação do Município enquanto integrante do SNHIS 

encontra-se a instituição de um Fundo de Habitação Popular de Cascavel ainda em 

1989 através da lei nº. 2.082/89. O Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social foi criado pela lei nº. 4.800/07, a qual ajustou também 

a denominação do Fundo para Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 

Em 2009, as leis do Conselho e do Fundo foram alteradas pela lei nº. 5.230/2009 

para melhor atender à legislação federal. 

O Plano Municipal de Habitação será fundamentado nas diretrizes gerais do 

Plano Nacional de Habitação e nas diretrizes específicas constantes em seu próprio 

Plano Diretor, considerando o fato do Plano Estadual de Habitação estar na fase 

inicial de elaboração.  

Em 1989 foi publicada a lei nº. 2.086/89, onde se estabelecia a isenção de 

taxas e impostos para Moradias Econômicas restando apenas o recolhimento da 

taxa de expediente. Nesta lei já se previa a realização de convênio com a AEAC - 

Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel e o CREA 

 

Conselho 
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Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná para prestar 

orientações técnicas aos beneficiários da lei.  A lei teve sua evolução junto com os 

convênios do Programa Casa Fácil firmados ao longo dos anos, com abrangência de 

todo o Estado. Nessa evolução ao longo dos anos, o Município foi aos poucos 

subsidiando a Associação de Engenheiros e Arquitetos para a realização dos 

trabalhos de triagem e seleção de projetos, possibilitando maior transparência do 

processo. A lei nº. 3.983/2004 estabelece as normas de realização de convênios e 

termos de cooperação técnica e financeira, estando a AEAC entre as diversas 

entidades autorizadas a receberem recursos da Administração Municipal.  

Nos últimos anos o número de obras aprovadas pelo Programa Casa Fácil foi 

o seguinte:  

TABELA 5.1 

 

Unidades Aprovadas pelo Programa Casa Fácil 

ANO Nº. DE UNIDADES APROVADAS 

2004 117 
2005 103 
2006 72 
2007 81 
2008 60 
2009 69 

Fonte: Secretaria de Planejamento 

 

dados primários   

Na tentativa de reduzir o número de invasões de terra em imóveis 

pertencentes ao Município, a lei nº. 3.507/2002 proíbe que invasores de áreas 

públicas municipais sejam incluídos nos programas habitacionais criados ou 

administrados pelo Município. Reafirma a necessidade de o Município tomar as 

medidas legais para reintegração de posse e a realização de um cadastro de 

invasores, abre, entretanto a possibilidade de que o ocupante consiga permissão do 

Município, por meio da Secretaria de Ação Social atual Secretaria de Assistência 

Social, e da COHAVEL, através da Assessoria de Assuntos Comunitários, 

denominada atualmente de Secretaria de Ação Comunitária.  

5.4 Análise  

           A intenção inicial da legislação urbanística é de normatizar e estabelecer 
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diretrizes para a melhor ocupação do território o que justifica avaliar a sua eficácia e 

a sua adequação à realidade do município. Constatou-se que não se mostrou 

suficiente para conter as ocupações irregulares nas áreas mais periféricas.            

           Visto que em Cascavel continuam a ser utilizadas as leis anteriores ao Plano 

Diretor, sem considerar suas disposições nem os conceitos de urbanização 

responsável impostos pelo Estatuto da Cidade, verificou-se a necessidade urgente 

de dar andamento ao processo legal de aprovação e sanção dos anteprojetos das 

leis que derivam do Plano Diretor, e que estão em conformidade com esse. São 

elas: Uso do Solo Urbano, Código de Obras, Parcelamento do Solo e os dispositivos 

que regulamentam os Instrumentos da Política Urbana do Estatuto da Cidade. 

           Uma peculiaridade de Cascavel é o Plano Diretor recomendar a atuação 

municipal não só na habitação de interesse social, mas na habitação popular de 

forma mais ampla e preventiva.  

Sob outro aspecto de análise, verifica-se na legislação a indefinição sobre 

competências e atribuições na área do planejamento e execução da política 

habitacional. Entre a Secretaria de Planejamento, Companhia Habitacional de 

Cascavel, Secretaria de Serviços e Obras Públicas, Secretaria de Ação Comunitária 

e a Secretaria de Administração através da Divisão de Patrimônio, é perdida a 

responsabilidade pelo acompanhamento das áreas ocupadas indevidamente, pela 

realização dos processos de regularização fundiária, pelo cadastramento e controle 

das famílias, pelo gerenciamento e fiscalização das obras a serem executadas, 

assim como, pela elaboração de projetos e programas. Os fluxos de trabalho 

confundem mais que ajudam o desempenho rápido das atividades.   

A título de apoio lista-se aqui as leis em vigor que regulamentam o uso e o 

fracionamento do solo bem como a série histórica de leis que trataram da habitação 

no Município:   

TABELA 5.2 

 

Leis Municipais Pertinentes à Habitação  

Nº. LEI

 

SÚMULA 

1.113/1974

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATOS E CONVÊNIOS COM O 
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO E SEUS AGENTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO 
PROJETO CURA, A OFERECER GARANTIAS PARA OS EMPRÉSTIMOS ASSUMIDOS, RATIFICA 
CONVÊNIO DE ADESÃO ASSINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

1.178/1975

 

DEFINE A POLÍTICA FISCAL DO MUNICÍPIO PARA ÁREAS BENEFICIADAS POR OBRAS PÚBLICAS DE 
COMPLEMENTAÇÃO URBANA FINANCIADAS PELO BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO POR 
ENTIDADES DO SISTEMA FEDERAL DE HABITAÇÃO.  

1.257/1976

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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Nº. LEI

 
SÚMULA 

1.258/1976

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ASSINAR CONVÊNIOS COM COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

1.409/1979

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRAIR JUNTO AO BANCO NACIONAL DE 
HABITAÇÃO E SEUS AGENTES, EMPRÉSTIMO ATÉ 272.556,97 UPCs (UNIDADE PADRÃO DE 
CRÉDITO), PARA A SEGUNDA FASE DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CURA NA CIDADE DE 
CASCAVEL. 

1.410/1979

 
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS À CIA. DE 
HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

1.426/1979

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A VINCULAR PARCELAS DE ARRECADAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL NO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ICM, PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA 
CONTRAÍDA COM O BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO E SEUS AGENTES PARA A 2ª FASE DA 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CURA NA CIDADE DE CASCAVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 
1.409/79 DE 16.03.79. 

1.751/1984

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR JUNTO AO BANCO NACIONAL DA 
HABITAÇÃO - BNH - E SEUS AGENTES, EMPRÉSTIMO DE 300.000 UPCS (TREZENTAS MIL 
UNIDADES PADRÃO DE CAPITAL) PARA AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CURA, NA CIDADE 
DE CASCAVEL. 

1.781/1984

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO 
PARANÁ COHAPAR PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. 

1.835/1985

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONTRATOS E CONVÊNIOS COM O BANCO 
NACIONAL DA HABITAÇÃO E SEUS AGENTES, PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROJETO 
CURA, A OFERECER GARANTIAS PARA OS EMPRÉSTIMOS ASSUMIDOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

2.082/1989

 

CRIA O FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.086/1989

 

ESTABELECE NORMAS, ISENÇÕES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OBRAS ECONÔMICAS DE 
ATÉ 70 M², E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (é dessa lei que se origina o convênio Casa Fácil) 

2.136/1990

 

DOA AO FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DE CASCAVEL, ÁREA DE TERRAS URBANAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.151/1990

 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO PARA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.345/1992

 

CRIA A COMPAHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.410/1993

 

APROVA O ESTATUTO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL - COHAVEL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.419/1994

 

CRIA NA COHAVEL PROGRAMA PARA FINANCIAMENTO DE MORADIA AOS FUNCIONÁRIOS 
MUNICIPAIS, PREVÊ RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.432/1994

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO À COHAVEL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.546/1995

 

CRIA NA COHAVEL - COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL, PROGRAMA DE 
CONTRUÇÃO E FINANCIAMENTO DE MORADIA PARA TRABALHADORES DE DIVERSAS 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS, PREVÊ RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.603/1996

 

AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS DO MUNICÍPIO À COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.611/1996

 

DESAFETA E DOA ÁREAS DE UTILIDADE PÚBLICA À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL -

 

COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.630/1996

 

AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A DOAR ÁREA DE TERRAS DO MUNICIPIO À COMPANHIA 
DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.729/1997

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA COHAVEL, A CONSTRUIR MUROS E 
CALÇADAS, EM TERRENOS URBANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.994/1999

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE CASCAVEL - PROJETO PARCERIA EMPRESARIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3.041/2000

 

INCORPORA IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL AO PATRIMÔNIO DA COHAVEL. 

3.064/2000

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A TRANSFERIR IMÓVEL URBANO À COMPANHIA DE 
CASCAVEL - COHAVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3.131 - A/2000

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA E 
TRANSFERIR IMÓVEL URBANO À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

3.185/2000

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR ÁREA DE UTILIDADE PÚBLICA E 
TRANSFERIR IMÓVEL URBANO À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
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3.227/2001

 
INCORPORA IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL AO PATRIMÔNIO DA COMPANHIA MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL 

 
COHAVEL. 

3.255/2001

 
AUTORIZA O MUNICÍPIO A DOAR ÁREA URBANA À COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
CASCAVEL 

 
COHAVEL. 

3.273/2001

 
ESTABELECE NORMAS PARA CADASTRAMENTO E SELEÇÃO DOS MUNÍCIPES PROPONENTES 
PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DA COHAVEL, DESTINADOS Á HABITAÇÃO POPULAR, BEM COMO 
DOS MUTUÁRIOS QUE OPTAREM PELO REGIME COMODATO, E DEFINE A COMPETÊNCIA PARA 
ESTES ATOS. 

3.275/2001

 

INSTITUI E REGULAMENTA A FORMA E USO DA LOGOMARCA DA COMPANHIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE CASCAVEL - COHAVEL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3.417/2002

 

DECLARA DE INTERESSE SOCIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA, LOTES DA QUADRA Nº274, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3.429/2002

 

AUTORIZA A COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL- COHAVEL, A RECEBER O 
TOTAL DOS DÉBITOS PENDENTES DOS ADQUIRENTES DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS 
EQUATORIAL E BOA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

3.799/2004

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR BENS IMÓVEIS À COMPANHIA MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO DE CASCAVEL/COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.060/2005

 

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO (À) DE BEM IMÓVEL À COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 
CASCAVEL - COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.181/2006

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR ÁREA URBANA À COHAVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

4.363/2006

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 4.176 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2005 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, 
NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

4.380/2006

 

ALTERA O ART. 4º DO ESTATUTO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAVEL. 

4.404/2006

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR ÁREAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DOAR 
IMÓVEIS À COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.487/2007

 

AUTORIZA A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL A DOAR LOTES URBANOS AO MUNICÍPIO 
DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.574/2007

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 

 

PLANO PLUARIANUAL, 4.415/2006 - DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 4.470/2006 - LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

4.722/2007

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DESAFETAR ÁREAS DE UTILIDADE PÚBLICA, DOAR 
IMÓVEIS PARA A COHAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.799/2007

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS NºS. 4.110/2005 

 

PLANO PLUARIANUAL, 4.415/2006 - DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2007 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 4.470/2006 - LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

4.800/2007

 

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.082, DE 1989, QUE CRIOU O FUNDO DE HABITAÇÃO 
POPULAR DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.832/2008

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, 4.725/2007 

 

DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2008 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 4.810/2007 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

4.871/2008

 

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 6º DA LEI Nº. 3.620, DE 15 DE MAIO DE 2003, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO NO 
MUNICÍPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

4.904/2008

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, 4.725/2007 

 

DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2008 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 4.810/2007 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

4.931/2008

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, Nº. 4.725/2007 

 

DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2008 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E Nº. 4.810/2007 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

5.027/2008

 

DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE TRIBUTOS E REMISSÃO DE MULTAS E JUROS PARA OS 
CONTRIBUINTES QUE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

5.064/2008

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, 4.725/2007 

 

DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2008 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 4.810/2007 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

5.097/2008

 

DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO E DOAÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS PARA A COHAVEL.  

5.203/2009

 

AB-ROGA A LEI Nº. 5.097, DE 22.12.2008 

 

DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO E DOAÇÃO DE IMÓVEIS 
PÚBLICOS URBANOS PARA A COHAVEL. 

5.229/2009

 

REDUZ O VALOR MENSAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS PERTENCENTES AOS CONJUNTOS 
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HABITACIONAIS JULIETA BUENO E QUEBEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

5.230/2009

 
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

 
CMH, CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO 

 
FMH, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

5.235/2009

 
ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, 5.036/2008 

 
DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS PARA 2009 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 5.120/2008 

 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

5.307/2009

 
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL, ALTERA A 
LEI Nº 3.800, DE 31 DE MARÇO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

5.341/2009

 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.410/1993, QUE APROVA O ESTATUTO DA 
COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE CASCAVEL - COHAVEL. 

5.375/2009

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 4.110/2005 - PLANO PLURIANUAL, 5.036/2008 

 

DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA 2009 EM SUAS AÇÕES E METAS PREVISTAS NO ANEXO I E 5.120/2008 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL NAS RUBRICAS CORRESPONDENTES. 

5.477/2010

 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE DIREITO A HABITAÇÃO DE CASCAVEL . 

5.538/2010

 

ALTERA AS LEIS MUNICIPAIS Nº. 5.312 DE 25 DE SETEMBRO DE 2009 - PLANO PLURIANUAL PARA 
O PERÍODO DE 2010 A 2013, 5.343 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
PARA 2010 E 5.385 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2010. 

Fonte: Câmara Municipal de Cascavel 

 

Dados Primários  

Leis Sobre Parcelamento, Zoneamento e Uso do Solo e Código de Obras  

Nº. LEI

 

SÚMULA 

549/1968

 

APROVA O PLANO BASICO E AS DIRETRIZES PARA PLANO DIRETOR DE CASCAVEL E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

950/1972

 

REGULA O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. 

1.183/1975

 

CRIA O NOVO CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL.  

1.184/1975

 

DISPÕE SOBRE ZONEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.  

1.341/1977

 

ESTABELECE O ZONEAMENTO PARA AS ÁREAS LIMÍTROFES DO AEROPORTO DE CASCAVEL, 
ESTABELECE O USO ADEQUADO DO SOLO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, SEGUNDO CRITÉRIOS 
INDICADOS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA.  

1.449/1979

 

DISPÕE SOBRE ZONEAMENTO DO USO DO SOLO E SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL.  

1.522/1980

 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

1.966/1987

 

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DO USO DO SOLO URBANO DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO 
DE CASCAVEL 

1.967/1987

 

ESTABELECE O SISTEMA DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO MUNICIPIO DE CASCAVEL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.028/1989

 

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DE USO DO SOLO URBANO NO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO 
DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.029/1989

 

DISPÕE O CÓDIGO DE OBRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.108/1990

 

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DE USO DO SOLO DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL 

2.109/1990

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REGULARIZAR A SITUAÇÃO DAS OBRAS QUE FEREM 
O CÓDIGO DE OBRAS E A LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO, NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.150/1990

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE OBRAS QUE FEREM 
O CÓDIGO DE OBRAS E A LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.151/1990

 

DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO PARA A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS 
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.219/1991

 

DISCIPLINA O USO DO SOLO PARA A PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS E RESERVATÓRIS DE ÁGUA E 
DEMAIS RECURSOS HIDRICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

2.307/1992

 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº. 2.108/90, QUE DISPÕE SOBRE ZONEAMENTO E USO DO SOLO 
URBANO DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE CASCAVEL. 

2.321/1992

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE OBRAS E A LEI DE 
ZONEAMENTO DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.582/1996

 

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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2.589/1996

 
DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL 

2.671/1997

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE OBRAS E A LEI DE 
ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.728/1997

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 2.589/96 QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E USO DO SOLO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

2.877/1998

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REGULARIZAR A SITUAÇÃO DE OBRAS E A LEI DE 
ZONEAMENTO DE USO DO SOLO DO MUNICIPIO DE CASCAVEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

2.912/1999

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNCIPAL Nº. 2.598/96 QUE DISPÕE O ZONEAMENTO E USO DO 
SOLO 

3.079/2000

 

ALTERA I INCISO I DO ARTIGO 23 DA LEI MUNCICIPAL Nº. 1.967/87 QUE ESTABELECE O SISTEMA 
DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DE CASCAVEL 

3.303/2001

 

DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DE USO DO SOLO DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL E ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589/96 

3.428/2002

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589/96 - LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

3.449/2002

 

DEFINE O ZONEAMENTO E USO DO SOLO NO LOTEAMENTO FAG E LOTEAMENTO SANTO 
ANTONIO 

3.535/2002

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 2.872/98 (CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICIPIO) 

3.567/2002

 

ALTERA O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.589/96 DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO URBANO 
DO DISTRITO SEDE DO MUNICIPIO DE CASCAVEL 

3.753/2003

 

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.976/87 - LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. 

3.912/2004

 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE ZONEAMENTO E USO DE SOLO NO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL. 

3.923/2004

 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.589, DE 1996, (DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E 
USO DO SOLO). 

3.985/2004

 

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 3.753, DE 2003 (QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 
1.967, DE 1987 - LEI MUNICIPAL DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO). 

4.066/2005

 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL 2.582/92 (CÓDIGO DE OBRAS) E/OU A LEI MUNICIPAL 2.589/96 (LEI DE ZONEAMENTO E 
USO DO SOLO). 

4.090/2005

 

DISPÕE SOBRE IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL DO PARCELAMENTO DO SOLO DE 
GÊNERO LOTEAMENTO FECHADO PARA FINS RESIDENCIAIS. 

4.156/2005

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº. 2.582, DE 18/06/1996 - CÓDIGO DE OBRAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

LC - 28/2006

 

ALTERA O PLANO DIRETOR DE CASCAVEL, ESTABELECE DIRETRIZES PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E DAS SEDES DOS DEMAIS DISTRITOS ADMINISTRATIVOS E, DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS RELATIVAS AO PLANEJAMENTO E À GESTÃO DO TERRITÓRIO DO 
MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 10.257/2001 ESTATUTO DA CIDADE. 

4.315/2006

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº. 4.066, DE 2005 (DISPÕE SOBRE A 
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº. 
2.582, DE 1996 - CÓDIGO DE OBRA E/OU A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589, DE 1996 - LEI DE 
ZONEAMENTO E USO DO SOLO). 

4.334/2006

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA TABELA II, DA LEI MUNICIPAL Nº. 3. 303, DE 2001, QUE DISPÕE 
SOBRE O ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE CASCAVEL. 

4.536/2007

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL Nº. 4.066, DE 2005 (DISPÕE SOBRE A 
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº. 
2.582, DE 1996 

 

CÓDIGO DE OBRAS E/OU A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589, DE 1996, LEI DE 
ZONEAMENTO E USO DO SOLO). 

4.591/2007

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.428/2002 QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº. 
2.589/1996 

 

LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO URBANO. 

4.650/2007

 

REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº. 4.591, DE 2007, QUE ALTEROU A LEI Nº. 3.428, DE 2002, A QUAL 
TAMBÉM ALTEROU A LEI Nº. 2.589, DE 1996 

 

LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO URBANO. 

4.765/2007

 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.967, DE 1987 - LEI MUNICIPAL DO PARCELAMENTO 
E USO DO SOLO. 

4.808/2007

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALTERAR A LEI DE ZONEAMENTO, DESAFETA E 
CLASSIFICA IMÓVEIS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

4.835/2008

 

ALTERA DISPOSITVOS DA LEI MUNICIPAL Nº. 3.303/2001, QUE ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº. 
2.589/96 (DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E USO DO SOLO DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE 
CASCAVEL). 

4.888/2008

 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº. 2.582, DE 1996 

 

CÓDIGO DE OBRAS 

 

E/OU A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589, DE 1996 

 

LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO).  

5.513/2010

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO EM DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº. 4.888, DE 20.5.2008 (DISPÕE 
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SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES CONSTRUÍDAS EM DESACORDO COM A LEI 
MUNICIPAL Nº. 2.582, DE 1996 

 
CÓDIGO DE OBRAS 

 
E/OU A LEI MUNICIPAL Nº. 2.589, DE 1996 

 
LEI DE ZONEAMENTO E USO DO SOLO). 

 
Fonte: Câmara Municipal de Cascavel 

 
Dados Primários   
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6. CONDIÇÕES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS  

6.1 Orçamento Municipal  

No orçamento do Município existe previsão de recursos no valor total de 

R$53.081.210,00 a serem aplicados em habitação no período de 2010/2013. Esses 

recursos estão distribuídos em ações de desapropriação e aquisição de imóveis; 

investimentos de regularização fundiária, construção de moradias, de equipamentos 

urbanos e comunitários em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social; melhorias em 

unidades habitacionais; manutenção do Convênio Casa Fácil; fomento às ações da 

política habitacional.   

6.2 Órgão Gestor da Habitação  

No município de Cascavel o Órgão responsável pela execução da política 

habitacional é a COHAVEL 

 

Companhia Municipal de Habitação de Cascavel.   

A COHAVEL foi criada pela lei nº. 2.345 de 1992, tendo como objetivos: 

desenvolver políticas e projetos de habitação popular; realizar em conjunto com 

outros órgãos da Administração Municipal, estudos e projetos de desenvolvimento e 

planejamento urbano, em especial com relação ao perímetro urbano do município, 

inclusive de distritos e localidades da zona rural; desenvolver estudos e projetos que 

visem a adequação territorial do Município, objetivando uma melhor ocupação das 

áreas ociosas, melhoria da qualidade de vida da população e utilização de serviços 

e obras públicas já existentes como rede de água, de energia elétrica e esgoto.  

Para dar cumprimento a seus objetivos a regulamentação prevê que a 

COHAVEL pode celebrar convênios e consórcios com outros organismos públicos do 

Estado do Paraná e da União, como Secretaria Estadual de Habitação, COHAPAR, 

Caixa Econômica Federal, adquirir e alienar por compra e venda bem como 

promover a desapropriação de imóveis de forma amigável ou judicial, obedecida a 

legislação pertinente, em função da estrita execução dos programas e planos de 

melhoramentos específicos. Entre suas atribuições consta a de administrar os 
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recursos do Fundo Municipal de Habitação, recursos que vierem a ser destinados no 

Orçamento do Município, recursos obtidos diretamente pela Companhia, além de 

recursos decorrentes de convênios e de outros órgãos públicos.  

          A COHAVEL 

 
Companhia de Habitação de Cascavel está estabelecida em 

sede própria à Avenida Tancredo Neves, nº. 2259, telefone (045) 39021333, na 

cidade de Cascavel, CNPJ 00.063.738/0001-06. Atua no ramo de construções civis 

como empreiteira e construtora. Para a execução das obras o Município contrata a 

COHAVEL que, quando necessário, empreita a execução dos serviços mediante 

processo licitatório. O capital inicial da empresa, uma vez integralizado, poderá ser 

aumentado por ato do Executivo, mediante a incorporação de dotações 

orçamentárias que lhes forem consignadas de reservas decorrentes de lucros 

líquidos de suas atividades, de reavaliações do ativo e de bens transferidos pelo 

município. 

O exercício social da COHAVEL coincide com o exercício financeiro do 

Município, levantando balancetes mensais e ainda balanços gerais em 31 de 

Dezembro de cada ano, obrigatoriamente. A Empresa é administrada pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva. O Estatuto da Companhia, regulamentado 

pela lei nº. 2.410 de 1993, a designa como empresa pública municipal, sob forma de 

sociedade civil de fins econômicos, regularmente autorizados. É subordinada 

diretamente ao Prefeito Municipal, dotada de personalidade jurídica de direito 

privado, com patrimônio próprio, capital exclusivo do Município de Cascavel e 

autonomia administrativa. 

Cabe salientar que embora a COHAVEL tenha sido criada oficialmente em 

1992, suas atividades de fato tiveram início apenas em meados de 1995, conforme 

informado pelo setor contábil da empresa.          
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Estrutura Organizacional da COHAVEL 

DPTO. CONTABILIDADE ASSESSOR JURÍDICO

 DPTO.
RECURSOS
HUMANOS

MUTUÁRIOS ENCARREGADO
DPTO. FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO

DIRETOR FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO

DPTO.
ALMOXARIFADO
SUPRIMENTOS

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

OBRAS

COORDENAÇÃO
DE OBRAS

DIRETOR
TÉCNICO

PRESIDENTE

 

Fonte: COHAVEL  

6.3 Disponibilidade de Recursos Humanos  

FUNCIONÁRIOS DA COHAVEL 

Equipe Administrativa  

FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

anos 
OBS. 

Advogado Direito Emitir parecer jurídico, em todos os processos 
administrativos; 
Elaborar contratos, portarias, resoluções e vistoriar os 
atos administrativos; 
Assessor a Diretoria Executiva da Cohavel e o 
Conselho Deliberativo; 
Preparar convênios e acordos de interesse da 
Companhia; 
Instaurar sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares; 
Zelar pelos interesses da Cohavel em juízo ou fora 
dela; 

14 anos  

Assistente 
Social 

Serviço Social  Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza 
social, envolvendo grupos, comunidades, associações 
e organizações populares, estabelecendo ações 
integradas quanto ao atendimento da realidade social, 
para subsidiar planos habitacionais, ações 
profissionais, comunitárias e governamentais. 
executar outras atividades afins. 

2 anos  

Auxiliar 
Departamento 
Pessoal 

Pedagogia 
com pós-
graduação em 
Recursos 
Humanos 

Responder pela departamento na ausência de seu 
titular; 
Organizar fichas, arquivos e atos congêneres; 
Confecção de todos os documentos inerentes ao 
departamento; 

14 anos  

Auxiliar 
Administrativo 

2º grau Realizar os serviços burocráticos da instituição; 
Exercer funções de ajuda no setor administrativo; 

12 anos Cedido p/ 
outra 
secretaria 

Auxiliar 
Administrativo 

Pedagogia 
com pós-
graduação em 
Administração 

Realizar os serviços burocráticos da instituição; 
Exercer funções de ajuda no setor administrativo;  

14 anos Cedido 
Câmara 
Vereadores 
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FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

anos 
OBS. 

Pública 
Auxiliar de 
Contabilidade 

Cursando 
Ciências 
Contábeis 

Organizar documentos relativos à débitos e créditos 
da Companhia; 
Organizar todos os documentos necessários à 
contabilidade; 
Auxiliar o diretor financeiro e contador sobre 
documentos da Companhia; 
Agendar e manter em dias os pagamentos e 
recebimentos da Companhia; 

2 anos  

Contador Ciências 
Contábeis com 
pós-graduação 
em 
Administração 
Pública  

Responsável pela contabilidade da Companhia; 
Assinar os balancetes da empresa; 
Manter os livros contábeis sob sua guarda e em dia; 
Organizar planos anuais e plurianuais de acordo com 
a Lei Orgânica do Município; 
Planejar o orçamento da empresa; 
Confeccionar relatórios financeiros exigidos pelos 
órgãos dos municípios e Câmara Municipal; 
Organizar documentos para o Tribunal de Contas 

13 anos  

Engenheiro Engenharia 
Civil 

Responsável pela boa execução das obras; 
Responsável pelos orçamentos quantitativos do 
projetos; 
Fiscalizador do desenvolvimento das obras; 
Zelar pela correta aplicação dos materiais; 

14 anos Atualmente 
cedida para a 
SEPLAN 

Diretor Técnico Engenharia 
Civil 

Realizar e elaborar por si, e em conjunto com outros 
órgãos da administração municipal, estudos, projetos 
de desenvolvimento urbano, em especial com relação 
ao perímetro urbano do Município, inclusive nos 
Distritos e localidades da zona rural; 
Elaborar e desenvolver políticas e projetos de 
habitação popular; 
Desenvolver estudos e projetos que visem a 
adequação territorial do Município, objetivando uma 
melhor ocupação das áreas ociosas, melhorias da 
qualidade de vida da população e utilização de 
serviços e obras publicas ou não, já existentes como 
rede de água, de energia elétrica e de esgoto; 
Propor ao Presidente a contratação de pessoal 
técnico e a requisição de funcionários do Município, 
para a execução dos serviços de engenharia, 
arquitetura, e afins. 
Elaborar plantas e projetos para a construção das 
obras que atendam aos objetivos da Cohavel; 
Supervisionar e inspecionar os obras e serviços da 
Cohavel, confeccionando relatórios e apontando 
sugestões e correções para a consecução daqueles 
objetivos; 
Emitir parecer técnico sobre as obras e serviços 
realizados ou a serem realizados, de conformidade 
com os interesses da Cohavel; 
Realizar em conjunto com os demais membros da 
Diretoria Executiva, as compras de materiais 
necessários para a construções da Cohavel, através 
de pesquisa e pelo procedimento liquidatário, quando 
for o caso. 

15 anos Funcionário 
cedido pelo 
Município 

Motorista 1º grau Dirigir qualquer tipo de veiculo da empresa e 
conserva-los; 
Comunicar a diretoria Executiva da Cohavel quaisquer 
problemas relacionados com o veiculo; 
Atender as situações requeridas pela diretoria 
Executiva da Cohavel; 

14 anos  

Orçamentista Engenharia 
Civil 

Responsável pela aferição dos custos das obras, 
prédios e demais construções; 
Responsável pela estatística do tempo das obras, 
custos, e pessoal necessário;  

2 anos Cedido para 
SESOP 

Recepcionista Tecnologia em 
Gestão 
Pública 

Recepcionar as pessoas que procuram a COHAVEL e 
encaminhá-las ao setor responsável; 
Atender e direcionar as ligações telefônicas; 
Anotar e transmitir recados; 
Anotar as reuniões e avisar aos interessados  

2 anos  

Zeladora Cursando Zelar e conservar limpa todas as dependências da 2 anos  
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FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÃO 
TEMPO DE 
SERVIÇO 

anos 
OBS. 

Técnico em 
Gestão de RH 

instituição;  

Fonte: COHAVEL   

Equipe de Obras  

FUNÇÃO 

TEMPO DE 

SERVIÇO 

anos 

OBS. 

Apontador 14  

Armador 14  

Armador 3  

Armador 2  

Carpinteiro 12  

Carpinteiro 2  

Carpinteiro 14  

Mestre de Obras 2  

Mestre de Obras 2  

Pedreiro 12  

Pedreiro 14  

Pedreiro 14  

Pedreiro 2  

Pedreiro 14  

Pedreiro 14  

Pedreiro 14  

Pintor 14  

Pintor 2  

Servente 2  

Servente 2  

Servente 2  

Servente 2  

Servente 2  

Servente 12  

Servente 2  

Fonte: COHAVEL  

6.4 Interfaces na Gestão da Habitação  

Além da COHAVEL, outros órgãos integrantes da Administração Municipal 

apresentam interface com o setor habitacional por estarem relacionados com o 

planejamento e controle da produção de moradia, ou envolvidos com a gestão do 
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território. 

As Secretarias abaixo discriminadas possuem atuação em maior ou menor 

grau com os empreendimentos habitacionais. Destaca-se dentre elas a Secretaria 

Municipal de Planejamento e Urbanismo 

 
SEPLAN, devido a sua atuação desde as 

etapas de planejamento até a expedição do certificado de conclusão das obras, 

desta forma esta secretaria é apresentada também com a descrição do seu corpo 

técnico e atribuições. As demais secretarias e órgãos públicos não terão seus 

quadros funcionais detalhados. 

A tabela abaixo apresenta um breve resumo entre órgão e interface com o 

setor habitacional:  

Órgão Interface com o setor habitacional: 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo  Elabora e licencia os planos e projetos; faz a captação de recursos, 
gerencia o convênio do Programa Casa Fácil. 
Responsável pela construção do PMH 

Secretaria de Administração 

  

Divisão de Patrimônio Controla o patrimônio imobiliário do Município (documentos/cartório) 

Secretaria de Finanças 

  

Depto. Gestão Orçamentária 
Acompanha a execução orçamentária, verificando sua inclusão na 
programação das leis (LDO, LOA, PPA) 

Secretaria de Assistência Social  Acompanha e desenvolve programas de promoção e inclusão para a 
população carente; detém uma parte dos cadastros. 

Secretaria de Meio Ambiente 
Atua na proteção ao meio ambiente, manutenção de áreas verdes e 
de lazer e, gerencia os resíduos sólidos urbanos. 

Secretaria de Serviços e  
Obras Públicas  Responsável pela manutenção da infraestrutura de ruas e galerias 

de água pluvial (projeto e fiscalização da execução) 

Secretaria de Ação Comunitária Faz o relacionamento com as associações de moradores e faz 
cadastro de áreas ocupadas irregularmente.

 

CETTRANS - Companhia de Engenharia de 
Transporte e Trânsito 

Planeja e executa projetos na área de Engenharia de Tráfego; 
executa serviços de sinalização viária vertical, horizontal e 
semafórica. 

Fonte: SEPLAN 

 

Dados Primários  

O município tem sua organização definida pela lei nº. 5.307 de 14/09/2009, 

cuja composição segue o organograma abaixo:   
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Fonte: SEADM 

 

SEPLAN 

 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo 
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Departamento de Planejamento e Pesquisa 
Divisão de Planos, Programas e Projetos 
Setor: PROJETOS 
Número de Funcionários: 07  

FUNÇÃO FORMAÇÃO 
ATRIBUIÇÕES

  
TEMPO DE 
SERVIÇO OBS. 

Encarregado 
de Setor 

Arquitetura Coordena o setor, faz vistorias, levantamentos, 
desenvolve projetos de reforma, ampliação ou obra 
nova dos prédios municipais, encaminha e 
acompanha a aprovação dos projetos, faz os 
projetos de paisagismo, elaboração de termo de 
referência, fiscaliza contratos de projetos. 

6  

Arquiteta Arquitetura Vistorias, levantamentos, desenvolve projetos de 
reforma, ampliação ou obra nova dos prédios 
municipais, encaminha e acompanha a aprovação 
dos projetos, faz os projetos de paisagismo, 
elaboração de termo de referência, fiscaliza 
contratos de projetos, auxílio nos serviços do setor. 

6  

Arquiteta

 

Arquitetura Faz vistorias, levantamentos, desenvolve projetos 
de reforma, ampliação ou obra nova dos prédios 
municipais, encaminha e acompanha a aprovação 
dos projetos, faz os projetos de paisagismo, 
elaboração de termo de referência, fiscaliza 
contratos de projetos, auxílio nos serviços do setor. 

9  

Arquiteto

 

Arquitetura Faz vistorias, levantamentos, desenvolve projetos 
de reforma, ampliação ou obra nova dos prédios 
municipais, encaminha e acompanha a aprovação 
dos projetos, faz os projetos de paisagismo, 
elaboração de termo de referência, fiscaliza 
contratos de projetos, auxílio nos serviços do setor. 

1  

Arquiteta

 

Arquitetura Faz vistorias, levantamentos, desenvolve projetos 
de reforma, ampliação ou obra nova dos prédios 
municipais, encaminha e acompanha a aprovação 
dos projetos, faz os projetos de paisagismo, 
elaboração de termo de referência, fiscaliza 
contratos de projetos, Auxílio nos serviços do setor. 

1  

Eng. Civil Engenharia 

Civil 

Desenvolve projeto estrutural, faz orçamentos, 
auxílio nos serviços do setor. 

1  

Agente 
Administrativo 

Superior 

Incompleto 

Auxílio nos serviços do setor, trabalhos em CAD.  2 Cedida pela 
Secretaria de 
Saúde 

 

Departamento de Planejamento e Pesquisa 
Divisão de Planos, Programas e Projetos 
Setor: PLANOS E PROGRAMAS  
Número de Funcionários: 06  

FUNÇÃO

 

FORMAÇÃO

 

ATRIBUIÇÕES

  

TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS.

 

Encarregada 
de Setor - 
Arquiteta 

Arquitetura Coordena o setor, emite pareceres com relação ao 
Plano Diretor e demais leis suplementares, faz 
vistorias, elaboração dos Planos e Programas 
previstos no Plano Diretor com a participação 
popular através de organização de reuniões com a 
comunidade e audiência pública. 

7 anos  

Engenheira 

Civil 

Engenharia 

Civil 

Emite pareceres com relação ao Plano Diretor e 
demais leis suplementares, faz vistorias, elaboração 
dos Planos e Programas previstos no Plano Diretor 
com a participação popular através de organização 
de reuniões com a comunidade e audiência pública, 
Auxílio nos serviços do setor. 

17 anos  

Arquiteta Arquitetura Emite pareceres com relação ao Plano Diretor e 
demais leis suplementares, faz vistorias, elaboração 
dos Planos e Programas previstos no Plano Diretor 

20 anos  
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FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES

  
TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS. 

com a participação popular através de organização 
de reuniões com a comunidade e audiência pública, 
auxílio nos serviços do setor. 

Arquiteto Arquitetura Emite pareceres para o 156 e protocolos, orienta e 
atende profissionais e contribuintes em questões 
relacionadas ao Programa de Calçadas, faz 
vistorias, elaboração dos Planos e Programas 
previstos no Plano Diretor com a participação 
popular através de organização de reuniões com a 
comunidade e audiência pública, auxílio nos 
serviços do setor. 

1 ano  

Arquiteta Arquitetura Elaboração dos Planos e Programas previstos no 
Plano Diretor com a participação popular através de 
organização de reuniões com a comunidade e 
audiência pública, faz vistorias, auxílio nos serviços 
do setor. 

1 ano Coordena os 
estagiários do 
trabalho em 
campo para o 
PMH 

Técnico em 

Informática 

Superior 

Incompleto 

Assessoria em informática para os setores da 
secretaria, auxílio nos serviços do setor. 

1 ano  

 

Departamento de Planejamento e Pesquisa 
Divisão de Planos, Programas e Projetos 
Setor: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
Número de Funcionários: 02  

FUNÇÃO

 

FORMAÇÃO

 

ATRIBUIÇÕES

  

TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS.

 

Encarregada 
de Setor 

 

Assistente 
Social 

Serviço Social  Coordena o setor, emite pareceres, faz vistorias, 
coordena a elaboração de projetos de regularização 
fundiária e as atividades que lhes são intrínsecas. 

7 anos  

Assistente 
Social 

Serviço Social  Coordena a equipe de estagiários de Assistência 
Social no levantamento de campo, projetos técnicos 
específicos de regularização fundiária, vistoria de 
ligação de água em ocupação irregular, atendimento 
às famílias do Programa MCMV e outras atividades 
pertinentes ao setor. 

1 ano Coordena os 
estagiários do 
trabalho em 
campo para o 
PMH 

 

Departamento de Controle e Ordenamento Territorial 
Divisão de Licenciamentos 
Setor: LICENCIAMENTO / APROVAÇÃO DE PROJETOS  
Número de Funcionários: 05  

FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES  TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS. 

Encarregada 
de Setor 
Arquiteta 

Arquitetura Coordena o setor, emite licenciamentos em geral, 
participa da Comissão Técnica de Análises - CTA e 
da Comissão de Zoneamento, analisa e licencia 
projetos de edificações. 

1 ano  

Arquiteto Arquitetura Participa da Comissão de Zoneamento, analisa e 
licencia projetos de edificações. 

1 ano  

Arquiteta Arquitetura Analisa e licencia projetos de edificações. 1 ano Específica para 
licenciar 
projetos do 
Programa Casa 
Fácil. 

Engenheiro 
Civil 

Engenharia 
Civil 

Analisa e licencia projetos de edificações. 1 ano  

Encarreg. de 
Setor - Agente 
Administrativo 

Ciências e 
Matemática 

Emite os documentos do Setor. Gerencia a entrada 
e saída de processos do setor. 

4 anos  
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Departamento de Controle e Ordenamento Territorial 
Divisão de Licenciamentos 
Setor: LICENCIAMENTO / PARCELAMENTO DO SOLO 
Número de Funcionários: 05   

FUNÇÃO

 

FORMAÇÃO

 

ATRIBUIÇÕES

  

TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS.

 

Encarregada 
de Setor 
Arquiteta 

Arquitetura Coordena o setor, participa da Comissão Técnica de 
Análises 

 

CTA, faz a análise e licencia projetos de 
parcelamento do solo em geral, retificação registral, 
emite pareceres e desenvolve projetos de 
parcelamento de iniciativa do poder público, emite o 
Certificado de Conclusão das Obras. 

8 anos  

Arquiteta Arquitetura Faz a análise e licencia projetos de parcelamento do 
solo em geral, retificação registral, emite pareceres 
e desenvolve projetos de parcelamento de iniciativa 
do poder público, emite o Certificado de Conclusão 
das Obras. 

1 ano Específica do 
PMCMV 

Arquiteta Arquitetura Faz a análise e licencia projetos de parcelamento do 
solo em geral, retificação registral, emite pareceres 
e desenvolve projetos de parcelamento de iniciativa 
do poder público, emite o Certificado de Conclusão 
das Obras. 

2 anos Específica do 
PMCMV 

Arquiteto Arquitetura Faz a análise e licencia projetos de parcelamento do 
solo em geral, retificação registral, emite pareceres 
e desenvolve projetos de parcelamento de iniciativa 
do poder público, emite o Certificado de Conclusão 
das Obras. 

9 anos  

Arquiteta Arquitetura Faz a análise e licencia projetos de parcelamento do 
solo em geral, retificação registral, emite pareceres 
e desenvolve projetos de parcelamento de iniciativa 
do poder público, emite o Certificado de Conclusão 
das Obras. 

9 anos  

  

Departamento de Planejamento e Pesquisa 
Divisão do Sistema Único de Informações 
Setor: GEOPROCESSAMENTO 
Número de Funcionários: 08   

FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES

  

TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS. 

Gerente  
Engenheiro 
Civil 

Engenharia 

Civil 

Gerencia o setor, atualização da base cartográfica, 
mapas temáticos, informações de zoneamento e 
APP em consulta prévia, mapas de localização de 
imóveis rurais para a instrução de diversos 
processos, mapas, levantamento topográfico em 
geral (escritório e campo).  

8 anos  

Assessor I 
Topógrafo 

1º grau 

incompleto 

Levantamento topográfico em geral (em campo). 22 anos Aposentado 
com contrato 
de prest. De 
serviços 

Engenheiro 

Civil 

Engenharia 

Civil 

Atualização da base cartográfica, mapas temáticos, 
informações de zoneamento e APP em consulta 
prévia, mapas de localização de imóveis rurais para 
a instrução de diversos processos, mapas, 
levantamento topográfico em geral (escritório e 
campo). 

1 ano  

Engenheiro 

Civil 

Engenharia 

Civil 

Atualização da base cartográfica, mapas temáticos, 
informações de zoneamento e APP em consulta 
prévia, mapas de localização de imóveis rurais para 

1 ano  
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FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES

  
TEMPO DE 
SERVIÇO 

OBS. 

a instrução de diversos processos, mapas, 
levantamento topográfico em geral (escritório e 
campo), certidão de alinhamento. 

Auxiliar de 

Serviços 

Gerais  

(Topografia) 

1º grau 

incompleto 

Levantamento topográfico em geral (em campo). 19 anos  

Auxiliar de 
Manutenção 
de Instalações 
(Topografia) 

1º grau 
incompleto 

Levantamento topográfico em geral (em campo). 35 anos  

Assessor II 1º grau Serviços de cartórios, análise de documentação de 
imóveis. 
Levantamento topográfico em geral (em campo). 

40 anos Aposentado 
com contrato 
de prestação 
de serviços 

Topógrafo 2º grau  Levantamento topográfico em geral (em campo). 25 anos Veio transferido 
da  SESOP 

 

Departamento de Controle e Ordenamento Territorial 
Divisão de Cadastro Multifinalitário 
Número de Funcionários: 09  

FUNÇÃO FORMAÇÃO ATRIBUIÇÕES  TEMPO DE 
SERVIÇO OBS. 

Encarregado 
de Setor 
Agente 
Administrativo 

Administração 
e Marketing 

Coordena o setor, lança o cadastro no banco 
imobiliário para a tributação, faz revisão de 
cadastro. 

6 anos  

Agente 
Administrativo 

Ciências 
Contábeis 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro. 4 anos  

Técnica em 
Edificações 

2º grau 
Técnico em 
Edificações 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro. 15 anos  

Agente 
Administrativo 2º grau 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro, vistoria. 8 anos  

Agente 
Administrativo 

Curso 
superior em 
Turismo 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro. 

15 anos  

Agente 
Administrativo 

Ciências 
Contábeis 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro, emite certidões. 10 anos 

Exclusivo para 
emissão de 
certidões. 

Desenhista 
2º grau 
Desenho de 
Arquitetura 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro, vistoria. 25 anos  

Agente 
Administrativo 

Administração 
Financeira 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro, vistoria. 15 anos  

Agente 
Administrativo 

Curso 
Superior em 
Moda 

Lança o cadastro no banco imobiliário para a 
tributação, faz revisão de cadastro. 6 anos  
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SEADM 

 
Secretaria de Administração 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO  

  

Divisão de Patrimônio   

A Divisão de Patrimônio é responsável por administrar e controlar o 

patrimônio mobiliário e imobiliário pertencentes ao Município; 

Especificamente nas questões habitacionais, os processos após sua 

aprovação na Seplan e com o Certificado de Conclusão de Obras, quando é o caso, 

encaminha a documentação própria ao Registro de Imóveis, cuidando de todo o 

tramite necessário até a finalização dos registros, e mantém os arquivos da 

documentação dos próprios municipais, ou encaminha para a COHAVEL . 

Possui tanto funcionários concursados, quanto uma grande porcentagem de 

estagiários no seu quadro para dar atendimento às suas atividades. 
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SESOP 

 
Secretaria de Serviços e Obras Públicas 

Departamento de Obras e Infraestrutura  

 

Com funcionários responsáveis pela implantação, manutenção e conservação 

de galerias, pontes e bueiros no perímetro urbano e rural do Município, sendo 

também responsável pela fabricação de artefatos de concreto, os quais são 

utilizados na manutenção do sistema de drenagem. 

Possui uma equipe responsável pela execução de obras de implantação e 

conservação da malha viária urbana pavimentada com os seguintes serviços: 

operação tapa buraco, lama asfaltica, reperfilamento e recape. Para o atendimento 

dessa demanda de serviços, possui uma usina de asfalto, com capacidade de 35 

toneladas de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) por hora.  

É responsável pela manutenção do sistema de iluminação nas vias urbanas e 

logradouros públicos, ampliação da rede de baixa tensão e obras de revitalização da 

iluminação em praças e logradouros.  

O objetivo da secretaria no interior do Município é atender as necessidades 

da comunidade rural, com a manutenção de estradas, cascalhamento, construção de 

pontes e bueiros. 

É nessa secretaria que são executadas as obras que ficam sob 

responsabilidade do município, bem como a equipe técnica de fiscalização das 

obras executadas no regime de licitação, sendo esta a interface desta secretaria 

com a questão habitacional e de infra-estrutura. 
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CETTRANS 

 
Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito 

 

Sua interface com a habitação ocorre na elaboração dos projetos de 

sinalização viária, bem como no pós-ocupação, pois é responsável pela 

administração do transporte coletivo, pela fiscalização do cumprimento das normas 

regulamentares pertinentes ao serviço de Transporte Escolar Urbano e Rural;  pela 

fiscalização e manutenção dos terminais de transbordo;  pelo planejamento e 

execução de projetos na área de Engenharia de Tráfego;  execução dos serviços de 

sinalização vertical, horizontal e semafórica; fiscalização do trânsito, através dos 

Agentes Municipais de Trânsito; entre outros serviços de sua competência. 

SEMAB 

 

Secretaria de Meio Ambiente 
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Possui funcionários encarregados em conservar e recuperar fundos de vale e 

áreas de preservação permanente; na manutenção da arborização pública, através 

do plantio e replantio de mudas, da remoção de flores e folhagens, da poda de 

árvores, entre outros. A Secretaria gerencia os serviços de coleta e destinação de 

resíduos sólidos que é terceirizada. 

Sua interface com o setor habitacional consiste na responsabilidade pela 

orientação à arborização viária e na elaboração de projetos e execução do 

ajardinamento de áreas públicas. 

SEASO 

 

Secretaria de Assistência Social 

 

Planeja e executa a política de assistência social do Município. Desenvolve e 

acompanha programas de promoção e inclusão para a população carente. 

Considera-se que possui interface com o setor habitacional porque é sua atribuição 

a operação do Cad-único, base de dados a ser consultada para a elaboração do 

PMH assim como, para o desenvolvimento dos projetos.  

SEACOM 

 

Secretaria de Ação Comunitária 
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A Secretaria de Ação Comunitária tem como atribuição manter o 

relacionamento do Poder Público com as associações de moradores. Desempenha a 

tarefa de cadastramento das famílias que ocupam irregularmente as áreas públicas, 

pelo que se considera sua relação com o setor habitacional.

 
Entende-se que os órgãos já mencionados neste item possuem interface 

direta com a produção habitacional, contudo, sob uma perspectiva mais abrangente, 

observa-se que as demais secretarias integrantes da estrutura administrativa 

municipal igualmente possuem papel determinante para a efetividade dos programas 

habitacionais, almejando-se a habitação no seu conceito ampliado. Produzir moradia 

digna implica o perfeito funcionamento não só dos equipamentos urbanos, mas 

também dos equipamentos comunitários de saúde, educação, esporte, lazer e 

assistência, estes sob encargo dos demais órgãos municipais.  

Integra a gestão da habitação no Município o Conselho Municipal de 

Habitação -CMH regulamentado pela Lei nº. 5.230, de 22 de maio de 2009. É função 

do CMH orientar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação 

segundo a previsão orçamentária anual e em conformidade com as finalidades 

legais a que se destinam.   

6.5 Fluxo de Processos   

Os fluxogramas abaixo demonstram quem é o principal agente em cada fase, 

no entanto, é necessário que os setores atuem de forma integrada ao longo do 

processo.   

6.5.1 Regularização de ocupações:    

O procedimento de regularização de ocupações não se encontra 

sistematizado. A tramitação dos poucos processos que o Município realizou foi 

ajustada conforme evoluía cada caso. 
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* PESQUISA DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE
* VERIFIC. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DA ÁREA
* PESQUISA SOCIAL

* LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

* CADASTRO SOCIAL
*PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA
ESTRATÉGIA DE PARTICIPAÇÃO

* LEI ESPECÍFICA
* ELABORAÇÃO DO PROJETO DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

* APROVAÇÃO DA LEI DE ZEIS

* APROVAÇÃO DO PROJETO DE
PARCELAMENTO DO SOLO

* FORNECIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DA
ÁREA
* TRÂMITES - QUANDO ÁREA PÚBLICA

*ANTEPROJETO DA LEI DAS ZEIS

* PROJETO DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA
E FUNDIÁRIA

* APROVAÇÃO DO PROJETO DAS
EDIFICAÇÕES

* CADASTRO DO PARCELAMENTO E
EDIFICAÇÕES

* REGISTRO DO PARCELAMENTO NO
REGISTRO DE IMÓVEIS

* PROJETO E EXECUÇÃO DA
COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

* CONTRATAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DAS
HABITAÇÕES A SUBSTITUIR/ REFORMA DE
UNIDADES
* GESTÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS COM
OS MUTUÁRIOS
*REGISTRO IMOBILIÁRIO DAS EDIFICAÇÕES

 

1. SEPLAN Regularização Fundiária (pesquisa: legislação, situação fundiária, social) 

2. SEADM Patrimônio (fornecimento da documentação da área de intervenção, trâmites 

pertinentes tratando-se de área pública)  

3. SEPLAN Geoprocessamento (levantamento topográfico) 

4. SEPLAN Regularização Fundiária (cadastramento social, planejamento e execução da 

estratégia de participação) 

5. SEPLAN Planos e Programas/Projetos (projeto de regularização urbanística e fundiária, 

anteprojeto de lei da ZEIS) 

6. Câmara Municipal (aprovação da lei regulamentando a ZEIS) 

7. SEPLAN Licenciamento/Parcelamento do solo/Edificações (licenciamento do projeto de 

parcelamento e edificações na Prefeitura) 
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8. SEPLAN Cadastro Técnico Municipal (cadastro do parcelamento e edificações) 

9. SEADM Patrimônio (registro do parcelamento no Registro Imobiliário) 

10. SESOP (projeto e construção da complementação da infraestrutura) 

11. COHAVEL (contratação ou construção das habitações a substituir e reforma de unidades, 

gestão financeira dos contratos com mutuários) 

12. COHAVEL (Registro Imobiliário das edificações)  

6.5.2 Produção Habitacional:  

Neste processo se inserem os empreendimentos do programa Minha Casa 

Minha Vida. 

* FORNECIMENTO DA DOCUM ENTAÇÃO DA
ÁREA

*ELABORAR OU CONTRATAR PROJETO DO
EMPREENDIM ENTO

* CADASTRO DO PARCELAMENTO

* CADASTRAMENTO/ SELEÇÃO

*APROVAÇÃO DO PROJETO DAS EDIFICAÇÕES

* LICENCIAM ENTO DO PROJETO DE
PARCELAMENTO

*REGISTRO IMOBILIÁRIO DO PARCELAMENTO

* PROJETO E EXECUÇÃO DA  INFRAESTRUTURA
OU CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO

* CONTRATAÇÃO OU EXECUÇÃO DO
EMPREENDIMENTO
* GESTÃO FINANCEIRA DOS CONTRATOS COM OS
MUTUÁRIOS
*REGISTRO IMOBILIÁRIO DAS EDIFICAÇÕES  

1. COHAVEL/Construtora (cadastramento/seleção dos mutuários ou adquirentes) 

2. SEADM Patrimônio (tratando-se de projeto do Município, fornecimento da documentação da 

área de intervenção, aquisição/desapropriação/desafetação ou outros trâmites pertinentes)  

3. SEPLAN Projetos/ Construtora (elaborar/contratar projeto do empreendimento) 
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4. SEPLAN Licenciamento/Parcelamento do solo/Edificações (licenciamento do projeto de 

parcelamento, se for o caso, e das edificações na Prefeitura) 

5. SEPLAN Cadastro Técnico Municipal (cadastro do parcelamento) 

6. COHAVEL/Construtora (Registro Imobiliário do parcelamento) 

7. SESOP (tratando-se de projeto do Município, aprovação ou elaboração do projeto da 

infraestrutura, construção ou fiscalização da obra) 

8. COHAVEL (contratação ou execução do empreendimento e gestão financeira dos contratos 

com mutuários), ou 

9. Construtora (execução do empreendimento e gestão financeira dos contratos) 

10. COHAVEL/ Construtora (Registro Imobiliário das edificações) 

* ACEITA OU NEGA E COMUNICA A RESPOSTA AO
REQUERENTE

*PROVIDENCIA A DOCUMENTAÇÃO
* AUXILIA NA IDENTIFICAÇÃO DE ÁREA, SE FOR O
CASO

* LEVANTAMENTO DE DÍVIDAS
*ANÁLISE PRÉVIA DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
* REALIZA A RESERVA OU FAZ PEDIDO DE
SUPLEMENTAÇÃO À CÂMARA

* UNIDADE INTERESSADA FORMALIZA O
PROCESSO COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA

* CTM - ANEXA O  CADASTRO DA ÁREA
* GEO - ELABORA E ANEXA O MAPA
* P&P - VERIFICA DIRETRIZES DO PD.
*APROVAÇÃO - EMITE CONSULTA PRÉVIA

*DEFINIÇÃO E APROVAÇÃO DO PROCESSO DE
DESAPROPRIAÇÃO

* DECRETO DE DESAPROPRIAÇÃO PARA
UTILIDADE PÚBLICA AMIGÁVEL OU JUDICIAL

* EFETUA O EMPENHO

* SOLICITA O EMPENHO

* REGISTRA A ESCRITURA E AVERBA OU FAZ O
DOCUMENTO DE POSSE JUDICIAL

*REALIZA O PAGAMENTO OU EMITE O CHEQUE
PARA SEAJUR PROVIDENCIAR A IMISSÃO DE
POSSE

* GUARDA OS DOCUMENTOS, INFORMA AO
SOLICITANTE A DISPONIBILIDADE DA ÁREA E
ARQUIVA O PROCESSO

* ESPECIFICA O TIPO DE OBRA E SUA FINALIDADE

* CADASTRA A ÁREA
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6.6 Análise   

A questão habitacional foi considerada na elaboração do orçamento do 

Município que abriga ações voltadas a suprir o déficit do setor e permite a 

implementação do PMH no período correspondente ao Plano Plurianual em vigor.  

A COHAVEL é o órgão responsável pela execução da política habitacional do 

Município. Entretanto, confunde esse papel a regulamentação de suas atribuições 

onde é destacado o planejamento territorial, estudo e projeto para o 

desenvolvimento do Município, de forma ampla. Disto resulta o sombreamento de 

funções nesse campo entre a COHAVEL e a SEPLAN - Secretaria Municipal de 

Planejamento e Urbanismo, cuja finalidade principal é o planejamento.  

Nota-se a existência de outras atribuições da Companhia que também 

carecem revisão, como administrar recursos do Fundo Municipal de Habitação 

prevista na Lei de Criação da Companhia e que hoje consiste atribuição da SEPLAN; 

promover desapropriação de imóveis que consiste atribuição exclusiva do Executivo 

Municipal. 

Na prática, o planejamento e a elaboração de projetos habitacionais do 

Município, estão sendo desenvolvidos pela Administração Direta, por meio da 

SEPLAN e da SESOP. Na implementação do Programa Minha Casa, Minha Vida, 

até o momento vinha sendo seguido esse mesmo processo. A tendência é de que os 

novos empreendimentos sejam terceirizados desde a fase de projeto.  

Inexistindo no Município uma Política Habitacional consistente, ao longo de 

sua existência a Companhia dedicou esforços na reforma dos próprios municipais 

desviando-se de sua finalidade primeira.  A falta de diretriz para a ação, falta de 

clareza nas atribuições, além de falhas administrativas e processuais, determinou 

que a grande maioria dos empreendimentos iniciados pela COHAVEL, hoje se 

encontrem irregulares. As irregularidades constatadas consistem falta de conclusão 

nos processos e não atendimento à legislação urbanística. Solução a esses 

problemas é prioridade abordada neste Plano.  

Atualmente esse órgão executa alguns empreendimentos de habitação e 

fiscaliza os contratos sob empreita do Programa Minha Casa Minha Vida. Deverá 

sua atuação ajustar-se para efetivamente exercer seu papel de gerente executivo e 

financeiro dos projetos habitacionais do Município para a implementação do PMH 

Plano Municipal de Habitação.  
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Entre os demais órgãos que possuem interface na questão habitacional, 

observa-se na SEPLAN, especialmente nos setores envolvidos com planejamento e 

projetos, um quadro funcional reduzido, considerado o porte do Município, indicando 

a necessidade de priorização nas ações da Secretaria com vistas à inclusão em seu 

plano de trabalho das propostas indicadas pelo PMH. 

Quanto ao fluxo de processos, a estrutura organizacional existente permite 

atender às necessidades para implementação das propostas do PMH, a partir da 

reorientação de atribuições e prioridades dos órgãos integrantes do sistema.  

De maneira geral, no aspecto de Condições Institucionais e Administrativas, 

considera-se que o Município de Cascavel mediante os ajustes aqui recomendados, 

apresenta capacidade técnico-administrativa para a gestão do setor habitacional.  
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7. PROGRAMAS E AÇÕES  

A produção habitacional pode ser analisada considerando-se a iniciativa 

privada e a pública. Sob o aspecto da iniciativa privada o mercado oferece inúmeras 

opções, indo das unidades de habitação popular até as de alto padrão. Nos 

empreendimentos voltados a atender população de baixa renda, são admitidas 

formas diversas de financiamento, conforme já abordado no capítulo que trata da 

Oferta Habitacional.  

No segmento público, a produção de habitação ou lotes para habitação parte 

de duas esferas: os empreendimentos e programas realizados diretamente pelo 

Governo do Estado por intermédio da Companhia de Habitação do Paraná -

COHAPAR - e os empreendimentos de iniciativa do poder público municipal por 

meio da COHAVEL - Companhia de Habitação de Cascavel ou da SEPLAN 

 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, cujas fontes de recurso variam 

entre as diversas esferas da administração pública.  

7.1 Empreendimentos de Iniciativa do Estado - COHAPAR  

A COHAPAR tem como metas equacionar e resolver o déficit habitacional do 

Estado, atendendo prioritariamente à população de baixa renda. Em Cascavel a 

COHAPAR realizou desde o ano de 1978 os seguintes empreendimentos:   

TABELA 7.1 

 

Produção de habitação em Cascavel - COHAPAR 

UNIDADES REALIZADAS PELA COHAPAR NO MUNICIPIO 

CONJUNTO Nº 
UNID

 

BAIRRO ANO DE 
ENTREGA

 

PROGRAMA ORIGEM DO 
RECURSO 

FAIXA DE 
RENDA-S.M. 

PARQUE VERDE 486 
PARQUE 
VERDE 1978 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM AEROPORTO 407 SANTOS 
DUMONT 

1979 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM AEROPORTO 582 SANTOS 
DUMONT 

1979 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 98 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 141 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM AEROPORTO 102 SANTOS 
DUMONT 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 136 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 72 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 
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UNIDADES REALIZADAS PELA COHAPAR NO MUNICIPIO 

CONJUNTO Nº 
UNID

 
BAIRRO ANO DE 

ENTREGA

 
PROGRAMA ORIGEM DO 

RECURSO 
FAIXA DE 
RENDA-S.M. 

JARDIM FLORESTA 94 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 76 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 63 FLORESTA 1980 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

CASCAVEL 22 DIVERSOS 1981 FICAM BNH 3 A 10 

JARDIM FLORESTA 72 FLORESTA 1981 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

CASCAVEL 47 FLORESTA 
DIVERSOS 1981 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

JARDIM FLORESTA 56 FLORESTA 1981 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

CASCAVEL 4 DIVERSOS 1982 CASA ECONÔMICA

 

SEM INFORMAÇÕES 
RESPEITO DESSAS UNID. 

CASCAVEL 80 DIVERSOS 1982 PRONTO SEM INFORMAÇÕES 
RESPEITO DESSAS UNID. 

JARDIM FLORESTA 285 FLORESTA 1982 CONVENCIONAL BNH 3 A 5 

CASCAVEL 12 DIVERSOS 1983 CASA ECONÔMICA

 

SEM INFORMAÇÕES 
RESPEITO DESSAS UNID. 

CASCAVEL 1 DIVERSOS 1983 CASA ECONÔMICA

 

SEM INFORMAÇÕES 
RESPEITO DESSAS UNID. 

NOVO MUNDO 62 
CASCAVEL 
VELHO 1985 MUTIRÃO COHAPAR 0 A 3 

SOL NASCENTE 231 GUARUJÁ 1987 MUTIRÃO COHAPAR 0 A 3 

SÃO FRANCISCO 421 PERIOLO 1987 CONVENCIONAL 
PRONTO CEF 3 A 5 

CASCAVEL 20 DIVERSOS 1988 FICAM - 
AUTOCONST CEF 3 A 10 

CASCAVEL 1 DIVERSOS 1988 AUTO 
CONSTRUÇÃO 

COHAPAR 3 A 5 

CASCAVEL  1 DIVERSOS 1988 AUTO 
CONSTRUÇÃO 

COHAPAR 3 A 5  

CASCAVEL 2 DIVERSOS 1988 AUTO 
CONSTRUÇÃO COHAPAR 3 A 5 

CASCAVEL 1 DIVERSOS 1988 
AUTO 
CONSTRUÇÃO COHAPAR 3 A 5 

JARDIM UNIÃO 136 NOVA CIDADE 1988 CONVENCIONAL 
PRONTO CEF 3 A 5 

JARDIM UNIÃO 92 NOVA CIDADE 1988 
CONVENCIONAL 
PRONTO CEF 3 A 5 

JARDIM UNIÃO 122 NOVA CIDADE 1988 
CONVENCIONAL 
PRONTO CEF 3 A 5 

CASCAVEL 232 VERDES 
CAMPOS 

1990 CONVENCIONAL MUTUÁRIOS DA CEF 

CASCAVEL III - CRUZEIRO 
DO SUL 180 GUARUJÁ 1993 C. FAMILIA COHAPAR 0 A 3 

CASCAVEL IV - JARDIM 
UNIÃO 

154 NOVA CIDADE 1993 C. FAMILIA COHAPAR 0 A 3 

CASCAVEL VI - VILA 
TARUMÃ 30 TARUMÃ 1994 C. FAMILIA COHAPAR 0 A 3 

PAULO GODOI 394 SANTA CRUZ 1995 C. FAMILIA COHAPAR 0 A 3 

CONDOMÍNIO JARDIM 
DAS OLIVEIRAS I 30 NEVA 1997 CASA FELIZ CEF 3 A 10 

CONDOMÍNIO JARDIM 
DAS OLIVEIRAS II 36 NEVA 1997 CASA FELIZ CEF 3 A 10 

MORADIAS TIO ZACA *96 SANTA CRUZ 1997 CASA FELIZ CEF 2 A 5 

MORADIAS PORTO 
SEGURO 

52 SANTA CRUZ 1998 CASA FELIZ MUTUÁRIOS DA CEF 

MORADIAS PORTO 
SEGURO II 

1 SANTA CRUZ 1998 CASA FELIZ COHAPAR 2 A 5 

MORADIAS LIRIO VERDE 47 CASCAVEL 1999 CASA FELIZ COHAPAR 2 A 5 
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UNIDADES REALIZADAS PELA COHAPAR NO MUNICIPIO 

CONJUNTO Nº 
UNID

 
BAIRRO ANO DE 

ENTREGA

 
PROGRAMA ORIGEM DO 

RECURSO 
FAIXA DE 
RENDA-S.M. 

VELHO 
MORADIAS PARQUE 
VERDE 58 PARQUE 

VERDE 1999 CASA FELIZ COHAPAR 2 A 5 

MORADIAS PORTO 
SEGURO III 

33 SANTA CRUZ 1999 CASA FELIZ MUTUÁRIOS DA CEF 

MORADIAS OURO 
BRANCO 

20 PIONEIROS 
CATARINENSES

 
1999 CASA FELIZ CEF 2 A 5 

MORADIAS COSTA AZUL 9 CATARATAS 1999 CASA FELIZ CEF 2 A 5 

MORADIAS SANTA CRUZ 14 SANTA CRUZ 2000 CASA FELIZ CEF 2 A 5 

MORADIAS SANTA CRUZ 
II 2 SANTA CRUZ 2000 CASA FELIZ CEF 2 A 5 

LOTES ISOLADOS 1 DIVERSOS 2001 CASA FELIZ 
SEM INFORMAÇÕES A 
RESPEITO DESSA UNID. 

VILA RURAL 30 DISTR. 
JUVINÓPOLIS 

2003 VILA RURAL BANCO 
MUNDIAL 

0 A 3 

* Não constam na relação acima 53 lotes isolados em diversos bairros da cidade executados em 1997 
juntamente c/ o conjunto Tio Zaca.  

       

EMPREENDIMENTO Nº 
UNID

 

INÍCIO DA 
OBRA ESTÁGIO PROGRAMA ORIGEM DO 

RECURSO 
FAIXA DE 
RENDA-S.M. 

CE. JARDIM SANTA CRUZ 1 10/08/2005 
CONCLUÍDA 
EM 14/03/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR 

NÃO 
FINANCIADA 

CE. OLINDA T. DE 
CARVALHO 

1 10/08/2005 CONCLUÍDA 
EM 24/03/06 

CASA DO 
ZELADOR 

FUNDEPAR NÃO 
FINANCIADA 

CE. JARDIM SANTA 
FELICIDADE 1 10/08/2005 CONCLUÍDA 

EM 24/03/06 
CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR NÃO 

FINANCIADA 
CE. JOSÉ ÂNGELO B. 
ORSO 

1 10/08/2005 CONCLUÍDA 
EM 28/04/06 

CASA DO 
ZELADOR 

FUNDEPAR NÃO 
FINANCIADA 

CE. WILSON JOFFRE 1 15/02/2006 CONCLUÍDA 
EM 07/07/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR NÃO 

FINANCIADA 

CE. VITÓRIO AMBROZINO 1 10/08/2005 
CONCLUÍDA 
EM 07/07/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR 

NÃO 
FINANCIADA 

EE. SÃO JOÃO 1 10/08/2005 
CONCLUÍDA 
EM 13/07/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR 

NÃO 
FINANCIADA 

CE. OLÍVIO FRACARO 1 10/08/2005 CONCLUÍDA 
EM 13/07/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR NÃO 

FINANCIADA 

CE. CAMELO PERRONE 1 10/08/2005 CONCLUÍDA 
EM 13/07/06 

CASA DO 
ZELADOR FUNDEPAR NÃO 

FINANCIADA 

CE. MARCOS SCHUSTER 1 10/08/2005 CONCLUÍDA 
EM 13/07/06 

CASA DO 
ZELADOR 

FUNDEPAR NÃO 
FINANCIADA 

CE. BAIRRO XIV DE 
NOVEMBRO 

1  EM PROJETO CASA DO 
ZELADOR   

MORADIAS OURO 
BRANCO 15 13/11/2006 CONCLUÍDA 

EM 15/10/07 
CASA DA FAMÍLIA/ 
FGTS MUTUÁRIOS DA CEF 

MORADIAS OURO 
BRANCO 2  EM PROJETO CASA DA FAMÍLIA/ 

FGTS LOTES VAGOS 

MORADIAS PARQUE 
VERDE 14  EM PROJETO CASA DA FAMÍLIA/ 

FGTS LOTES INVADIDOS 

R. CASCAVEL I 

 

SANGA 
FUNDA 70 22/05/2006 EM OBRAS* 

CASA DA FAMÍLIA/ 
FDS 

MINISTÉRIO 
DAS CIDADES 0 A 3 

R. CASCAVEL I 

 

SANGA 
FUNDA 218 22/05/2006 EM OBRAS* 

CADA DA FAMÍLIA/ 
CAUÇÃO CEF 0 A 3 

PARCERIA RURAL 
CRESOL 

34 20/06/2005 CONCLUÍDA 
EM 20/06/06 

CASA DA FAMÍLIA 
RURAL 

COHAPAR 0 A 3 

PARCERIA RURAL 
CRESOL II 

20  LIBERADAS 
PARA OBRA 

CASA DA FAMÍLIA 
RURAL 

CONCLUÍDAS 

       

* Conjunto Sanga Funda entregue aos ocupantes no final de 2009.      
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PROGRAMAS COHAPAR  

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS 

CONVENCIONAL Executado por empresas para atendimento com recursos do antigo BNH/FGTS, para famílias de 3 
a 5 salários mínimos. 

FICAM 
Lotes isolados em vários bairros, com recursos do antigo BNH/FGTS, para famílias de 3 a 10 
salários mínimos. 

MUTIRÃO Executado pelas famílias atendidas do município, com recursos do tesouro do Estado e renda de 0 
a 3 salários mínimos. Preferencialmente para habitantes de moradias precárias.  

AUTO CONSTRUÇÃO 
Recursos administrados pelo próprio mutuário provenientes da CEF, renda de 03 a 5 salários 
mínimos. 

CASA DA FAMÍLIA Administrado pelo município com recursos da Cohapar, renda entre 0 e 3 salários mínimos. 

CASA FELIZ Executada pelos proprietários com recursos da CEF, com renda entre 2 a 5 salários mínimos. 

CASA DO ZELADOR Construído pela Cohapar com recursos da Fundepar.   

VILA RURAL Construídas pela Cohapar com recursos do Banco Mundial  

CASA DA FAMÍLIA/FGTS

 

Construídas em forma associativa, recursos da CEF, renda entre 03 e 07 salários min., mutuários 
da CEF. 

 

Fonte: COHAPAR -2010  

7.2 Empreendimentos de Iniciativa do Município  

A COHAVEL 

 

Companhia de Habitação de Cascavel, desde sua criação teve 

a produção descrita na tabela a seguir, onde também é informada a fonte de recurso 

utilizada e a elaboração dos projetos urbanísticos:  

TABELA 7.2 

 

Produção de Habitação em Cascavel - COHAVEL 

Nome Nº Unidades Fonte de 
Recursos Bairro Área da 

Unidade

 

Ano de 
Construção

 

Conj. Abelha 177 casas Município Interlagos 24,00m²

 

1995 

Conj. Alvorada 40 casas Município Floresta 28,00m²

 

1995 

Conj. Serrano 24 casas Município Cataratas 28,00m²

 

1995 

Conj. Golfinho  28 casas Município Cataratas 28,00m²

 

1995 

Conj. Araucária 46 casas Município Tarumã 33,00m²

 

1996 

Conj. Carlos Domingos Liberalli  48 casas Município Dist.Rio do Salto 52,26m²

 

1996 

Conj. Maurílio José de Paula  36 casas Município Dist. Juvinópolis 52,26m²

 

1996 

Conj. Nova Visão 16 casas Município Tarumã 42,00m²

 

1996 

Loteamento Melissa  217 lotes Município Brazmadeira - 1996 

Loteamento Araucária 40 lotes Município Tarumã - 1996 

Loteamento Jardim Itapuã  12 lotes Município Nova Cidade - 1996 

Lotes Tarumã 8 lotes Município Tarumã - 1996 

Conj. Quebec 30 casas Município XIV de Novembro

 

40,00m²

 

2002 

Conj. Julieta Bueno  473 casas Município Interlagos 40,00m²

 

2002 

Lotes diversos 9 lotes Município Diversos - - 

Rivadávia  (em construção)  110 casas M Cid./CAIXA Diversos 40,20m²

 

2010 
Casa do Professor Moacir Leme 
(em construção)  

48 
apartamentos FGTS Neva 56,75m²

 

2010 

Lupatini 8 lotes Município Brazmadeira  2002 
    Fonte: Dados primários 

 

SEPLAN/COHAVEL 

Constam como obras do município, realizadas com recursos próprios as 

unidades edificadas no Conjunto XIV de Novembro e Santa Cruz, nos anos 90 e 91.  
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TABELA 7.3 

 
Produção de Habitação em Cascavel 

     

 
anterior a criação da COHAVEL 

Nome Necessidades 
Atendidas 

Fontes de 
Recursos Bairro Área da 

Unidade

 
Ano de 

Construção

 
Conj. XIV de Novembro 60 casas   Município XIV de Novembro

 
23,60m²

 
1991 

Conj. Santa Cruz 60 casas  Município Santa Cruz 22,11m²

 
1990 

Fonte: Dados primários - SEPLAN/COHAVEL  

Em andamento no momento a construção de 507 unidades habitacionais com 

recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Os terrenos pertencentes ao 

município foram repassados a Caixa Econômica Federal, e nos moldes do 

programa, a Caixa restitui ao município um valor determinado para cada terreno 

urbanizado resultante do processo de parcelamento. Os projetos foram 

desenvolvidos por técnicos do município e a infraestrutura necessária será 

executada também pelo município. Nos novos moldes para conjuntos habitacionais, 

os mesmos deverão ater executada toda a infraestrutura de água, esgoto, 

pavimentação, rede de energia elétrica e iluminação pública, além de estar próximo 

aos equipamentos comunitários de Escola, Centro de Educação Infantil e Unidades 

Básicas de Saúde.  

TABELA 7.4 

 

Produção de Habitação em Cascavel 2009/2010 

     

 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  

Nome  Projeto Necessidades 
Atendidas  

Fontes de 
Recursos  Bairro Área da 

Unidade 
Ano de 
Construção 

Parque dos Ipês   SEPLAN Loteamento c/ 329 
casas PMCMV Santa Cruz variadas 

(2) 2010 

Jardim Veneza 
(em construção) SEPLAN Loteamento c/ 72 

casas PMCMV Cascavel Velho Variadas

 

(2)  2010 

Esmeralda 
(em construção) 

SEPLAN Loteamento c/ 37 
casas 

PMCMV Esmeralda variadas 
(2) 

2010 

Cidade Verde 
(em construção) SEPLAN Loteamento c/ 37 

casas PMCMV Parque Verde variadas 
(2) 2010 

Jardim da Amizade 
(em construção) 

SEPLAN Loteamento c/ 32 
casas 

PMCMV Universitário variadas 
(2) 

2010 

Fonte: Dados primários - SEPLAN/COHAVEL 

Observação 1: Modelo Padrão Cohapar divididas em casas individuais, geminadas e sobrados. Algumas casas 
adaptadas para pessoas com necessidades especiais. 
Observação 2: Algumas casas adaptadas para pessoas com necessidades especiais.   

A seguir apresenta-se um breve relato sobre os projetos em andamento no 

município:  
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PROJETO RIVADÁVIA   

Consiste na realocação de 110 famílias que hoje residem em lotes 

densamente ocupados e Áreas de Preservação Permanente no loteamento 

clandestino denominado Rivadávia; em áreas públicas de Preservação Permanente 

nos bairros Santa Cruz, Alto Alegre e Brazmadeira, e em habitações precárias na 

ocupação denominada Gramado. Essas famílias serão distribuídas em quatro áreas 

localizadas nos loteamentos Morumbi (duas áreas), Jardim Caiobá e Jardim 

Consolata.    

CASA DO PROFESSOR MOACIR LEME DA SILVA  

O empreendimento está em construção na Região Oeste de Cascavel 

 

Bairro Neva na Rua Visconde do Rio Branco na quadra 460 e lote 02-A, entre as 

Ruas Vitória e Belo Horizonte. Estão distribuídos em 03 blocos de 05 pavimentos, 

tendo 04 apartamentos por pavimento. Os apartamentos são constituídos de 02 

dormitórios, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e circulação com cerca de 

79,00 m² de área total. 

O objetivo do projeto é estabelecer condições para concessão de 

financiamento a pessoas físicas com renda familiar de 01 a 05 salários mínimos em 

parceria com a entidade organizadora, através do Programa Imóvel na Planta e/ou 

Construção com recursos do FGTS. Cumpre ressaltar que foram aproximadamente 

350 professores inscritos neste projeto, sendo que apenas 48 foram contemplados.  

PARQUE DOS IPÊS E DEMAIS UNIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA  

Do total de 507 moradias em construção em 2010, 329 serão construídas no 

loteamento Parque dos Ipês, localizado no Bairro Santa Cruz, 72 no loteamento 

Jardim Veneza, Bairro Cascavel Velho; 37 no loteamento Esmeralda, Bairro 
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Esmeralda; 37 casas no loteamento Jardim Cidade Verde, Bairro Parque Verde; e 32 

no loteamento Jardim da Amizade, Bairro Universitário. 

As obras serão feitas por empreiteira selecionada após processo licitatório. 

São financiadas pelo FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), programa do 

governo federal, repassados via Caixa Econômica Federal. 

A Prefeitura executa toda a infraestrutura necessária para o início das obras, 

entre elas destaca-se a terraplanagem, o arruamento e as ligações de água e luz, 

com a parceria da Sanepar e Copel, respectivamente, bem como o desenvolvimento 

de todos os projetos necessários a obra, dos projetos urbanístico do parcelamento 

do solo ao conjunto dos projetos de arquitetura e seus complementos.  

Cada casa terá cerca de 40 metros quadrados, porém foram projetadas para 

que futuramente possam ser feitas ampliações de até 78 metros quadrados. As 

pessoas com deficiência serão contempladas com casas de 47 metros quadrados, 

também passiveis de ampliação. Serão 3% do total de unidades executadas pelo 

projeto de acessibilidade e 3% destinada a idosos. 

Para selecionar os moradores para as 507 unidades dentre os 19.815 

inscritos em Cascavel, serão obedecidas às exigências do Ministério das Cidades. 

Aquelas pessoas que possuem débitos com o Governo Federal, beneficiadas 

anteriormente em programa habitacional, que possuam casa própria ou 

financiamento ativo não serão beneficiadas. Após essa seleção, será feito o sorteio.   

7.3 Análise  

Dentre os Loteamentos e Conjuntos Habitacionais descritos nas tabelas 7.2, 

7.3 e 7.4 

 

relativos a Empresa Pública COHAVEL e obras de iniciativa da 

Administração Direta, é importante destacar que vários deles encontram-se sem o 

processo de aprovação e licenciamento, problemas estes descritos no capítulo que 

trata da Capacidade Administrativa e que geram grandes transtornos aos 

beneficiários do programa que ficam numa situação de Ser proprietário sem a 

documentação. 

Computando o total de empreendimentos realizados pela COHAPAR foi de 

5.728 unidades, sendo de 1978 a 1980, 2.836 unidades, de 1981 a 1990, 1.685 

unidades, de 1991 a 2000, 823 unidades e de 2001 até a presente data 347 
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unidades concluídas e 37 unidades em andamento ou liberadas para construção. 

Com os dados acima é possível verificar a significativa redução da oferta de 

unidades habitacionais pela COHAPAR ao longo dos anos, comparando apenas as 

duas últimas décadas, de 1990 e de 2000, percebe-se a redução foi de 53%. 

Dos programas de iniciativa do município, desde seu início foram edificadas 

1.326 unidades habitacionais, 541 lotes urbanizados, a grande maioria com recursos 

próprios municipais. Estão em construção 665 unidades habitacionais, estas com 

fontes de recurso do governo federal, originados em programas diversos que têm 

sido disponibilizados neste período, como FGTS e MCMV mais recentemente.  

Por outro lado observa-se que até 2002 todos os empreendimentos do 

município tiveram como fonte de recurso apenas o próprio município, entre 2002 e 

2009 não houve investimentos municipais específicos no setor habitacional, e nos 

dois últimos anos, o município teve um grande acréscimo em sua oferta habitacional, 

porém o crescimento foi sustentado em sua maior parte em um único programa 

federal, o Programa Minha Casa Minha Vida, e em caso de finalização do mesmo, 

provavelmente o município voltará a situação anterior, de não conseguir fazer frente 

ao atendimento da demanda habitacional em especial para o segmento de renda 

que percebe de 0 a 3 salários mínimos. 

Com relação ao atendimento do déficit, o município não possui informações 

registradas obedecendo alguma metodologia, de forma que os dados não têm muita 

consistência, sendo provenientes de diversas fontes e formas de levantamento. 

Assim também, não há uma série histórica de dados que permita uma análise ao 

longo do tempo. 

Utilizando os dados da Fundação João Pinheiro, com dados do ano de 2000, 

ainda que necessário seja considerar a defasagem dos dados, o déficit primário no 

município é representado na tabela abaixo:

   

Estimativas dos Componentes do Déficit Habitacional Básico (1) - 2000   

Total urbana rural 
DOMICÍLIOS IMPROVISADOS 745

 

292

 

453

 

FAMÍLIAS CONVIVENTES 3.243

 

3.086

 

157

 

CÔMODOS 168

 

168

 

0

 

DOMICÍLIOS RÚSTICOS (2) 80

 

80

 

0

 

TOTAL

  

4.236

  

3.626

 

610

  

Fonte:  Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)  
       Déficit Habitacional no Brasil - Municípios Selecionados e Microrregiões Geográficas       
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(1) Déficit habitacional básico: soma da coabitação familiar, dos domicílios improvisados e dos rústicos. 

(2) O total dos domicílios rústicos das regiões, unidades da Federação, microrregiões e regiões metropolitanas 

inclui as estimativas inferiores a 50 unidades.   

Esse dado, representando um total de 4.236 unidades para o ano de 2000 

conflita com o número de inscritos no programa Minha Casa Minha Vida que 

alcançou o número de 19.815 cadastros, extrapolando significativamente a aplicação 

de qualquer índice de crescimento ou projeção de crescimento populacional para o 

período 2000 

 

2010.  

Dados analisados e divulgados no site do município, sobre as informações 

dos cadastros para o PMCMV, observou-se que 77% têm renda até 3 salários 

mínimos; quanto ao local de residência, 94% residem na zona urbana e 6% residem 

na zona rural; e do total de cadastros, 58% moram em imóvel alugado, restando 

para análise, uma vez que tais dados não estão disponibilizados para consulta, qual 

a condição atual de moradia dos outros 42% inscritos.  

Sob outro aspecto, não se tem informação que o município faça o 

acompanhamento pós ocupacional dos empreendimentos municipais. Face esta 

situação, não se obtiveram dados sobre qualidade da habitação; tipologia; 

atendimento por equipamentos públicos; estado de conservação; estágio de 

consolidação da comunidade; permanência/rotatividade nos imóveis, entre outras 

diversas informações que deveriam ser monitoradas, como forma e instrumento para 

melhorar os próximos empreendimentos.  
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8.  RECURSOS PARA FINANCIAMENTO 

8.1  Dados Financeiros do Município  

Conforme informações e dados obtidos junto ao Departamento de Gestão 

Orçamentária e Financeira da Secretaria de finanças, a Capacidade de Pagamento 

é a mesma que a Capacidade de Endividamento do Município. 

Esta é calculada pela média da receita líquida dos últimos 12 meses de 

exercício, aplicando-se o valor de16% e deduzindo-se do valor obtido as operações 

de crédito autorizadas.  

Para o mês de setembro de 2010 a Capacidade de Endividadmento do 

Município de Cascavel 

 

PR  é  de cerca de 30 milhões de reais, que  corresponde 

ao valor de 45,5 milhões de reais, deduzindo duas operações de Crédito, uma no 

valor de 14,2 milhões  de reais para a Secretaria de Serviços e Obras Públicas e 

outra de 1,3 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. 

Como já dito anteriormente, destaca-se que este não é um valor fixo, uma vez 

que o mesmo depende do resultado da receita corrente líquida do município e de 

valores que já tenham sido contratados. 

Foi também solicitado a Secretaria de Finanças, que informasse através de 

seu departamento competente sobre as transferências e convênios feitas pela 

União, Estado e outras fontes, relativos a habitação, pavimentação viária, drenagem 

urbana e iluminação pública, bem como o que foi investido de recursos próprios nas 

questões acima.  

Após a correspondência para a Secretaria de Finanças, no Departamento de 

Gestão Orçamentária, a funcionária Celia, informou que as informações solicitadas 

são da alçada da COHAVEL.  

Na COHAVEL, a contadora da empresa, Sra. Rosangela, informa que apenas 

é da alçada da empresa, as transferências recebidas para a construção da Casa do 

Professor Moacir Leme, que importa no valor de  R$ 780.000,00 e origina-se em um 

Convênio com a Caixa Econômica Federal. Informou que demais despesas são de 

competência do Município, sendo a SESOP 

 

Secretaria de Serviços e Obras 

Públicas, a responsável pelo Conjunto Rivadavia. Também informou que o Conjunto 

Sanga Funda foi todo excutado e administrado pela COHAPAR. Que as obras do 

Programa Minha Casa Minha Vida, são do Fundo Municipal de Habitação, o qual é 
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gerenciado pela SEPLAN.  

Desta forma, não foi possível obter informações contábeis sobre valores de 

transferências e convênios. 

Como fontes alternativas de Informação, buscou-se funcinários que 

trabalharam nos últimos programas habitacionais do município, as observações 

deles estão a seguir: 

Seplan, a Assistente Social Marilda recordou que a infra-estrutura do conjunto 

Sanga Funda, bem como todo o projeto e execução do trabalho Técnico Social foi 

realizado pelo município, através da SESOP e COHAVEL respectivamente, com 

recursos próprios. Afirmou que as obras do Conjunto Rivadávia estão sendo 

executadas através de convênio com a COHAVEL e que a infraestrutura deste 

conjunto foi executada pela SESOP com recursos próprios do município. Confirmou 

que as obras do Programa Minha Casa Minha Vida são pertinentes ao Fundo 

Municipal de Habitação,  vinculado a Secretaria de Planejamento e Urbanismo.  

De acordo com o diretor da Seplan, engº Adir, está em andamento a 

aquisição de terrenos para construção de mais unidades do programa MCMV, com 

recursos do Fundo. Duas áreas foram desapropriadas e pagas com recursos 

próprios. Os imóveis das obras que se encontram em andamento  já eram de 

propriedade do município. Parte dos valores retornam ao município oriundos do 

FAR, do processo de transferência dos terrenos, e serão incorporados ao Fundo 

Municipal de Habitação para continuidade do programa, após a devida liberação do 

uso do recurso pelo Conselho Municipal de Habitação. 

A arq. Melânia, responsável pela elaboração dos projetos repassou as 

seguintes informações sobre o Programa Minha Casa Minha Vida:  

TABELA 8.1 

 

Investimento em Habitação em Cascavel 2009/2010 
     

 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

Nome Projeto Valor total 
R$ 

Aporte 
municipal 

R$ 

Recurso FAR 
p/ município 

R$ 
Parque dos Ipês 

 

A  
(em construção) SEPLAN

 

4.510.000,00 1.468.971,73 1.017.816,97

Parque dos Ipês 

 

B  
(em construção) SEPLAN

 

4.346.000,00 1.272.795,57 1.080.587,25

Parque dos Ipês 

 

C  
(em construção) SEPLAN

 

4.633.000,00 1.445.891,28 945.335,79

Jardim Veneza (em construção) SEPLAN

 

2.952.000,00 956.368,71 735.631,29
Esmeralda (em construção) SEPLAN

 

1.517.000,00 457.393,20 334.606,80
Cidade Verde (em construção) SEPLAN

 

1.517.000,00 618.067,12 324.232,88
Jardim da Amizade  
(em construção) SEPLAN

 

1.312.000,00 621.296,80 295.703,20

Fonte: Dados primários - SEPLAN 
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Contatou-se o Diretor da COHAVEL, engº. Marcos, que prestou as seguintes 

informações a respeito das obras em andamento atualmente: 

Sanga Funda: Executado com recurso federal, oriundo do Minitério das 

Cidades, repassado através da COHAPAR, as obras foram gerenciadas e 

executadas pelo MNLM 

 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia de Cascavel. O 

município executou a terraplanagem dos lotes, a abertura das ruas, a iluminação 

pública e forneceu a mão-de-obra para a execução das galerias de águas pluviais. 

Está em andamento também pelo município financiamento das obras de 

pavimentação junto ao Paraná Urbano. 

Rivadávia: O município obteve o recurso junto ao Ministério das Cidades, a 

fundo perdido e contratou a COHAVEL para execução das unidades residenciais. As 

áreas já eram de propriedade do município, que também executou a terraplenagem 

dos lotes e abertura das ruas que foram necessárias, forneceu a mão-de-obra para 

execução da rede de abastecimento de água com material fornecido pela Sanepar. 

A iluminação pública executada pela Copel junto com a rede de energia elétrica.  

Quanto ao MCMV, repetiu as informações prestadas pelo eng.º Adir, 

informando que a fiscalização da execução das obras é feita pela COHAVEL. 

A Casa do  Professor Moacir Leme é um Convênio direto da COHAVEL com a 

Caixa Econômica Federal, cujo programa ele não soube nominar de imediato, 

devendo repassar a informação oportunamente. O terrreno foi doado pelo município 

e a COHAVEL por sua vez repassou o  mesmo à CAIXA, que retornou a COHAVEL 

o valor de R$ 204.000,00 pelo terreno. O valor do Convênio é R$ 780.000,00, sem 

contrapartida. 

Perguntado ao engº Marcos onde seria possível obter os dados contábeis 

relativos a parte de recursos próprios investida pelo município nestes programas, ele 

informou que não é feita contabilidade em separado destes itens, de  forma que tais 

dados não existem, assim, em suas palavras ninguém sabe o quanto custou .  

Desta forma encerrou-se a pesquisa quanto a parte de transferência de 

valores e recursos próprios empregados em habitação nos últimos cinco anos. 

Em análise ao Demonstrativo de Despesa por função de governo, de acordo 

com a Portaria MOG nº. 042/1999, obteve-se para a função 16 e subfunção 482 

 

Habitação Urbana, os seguintes aplicados no âmbito municipal para o exercício de 

2009: Valor total no exercício R$ 3.575.250,95. Deste valor são 3.567.356,47 em 

despesas correntes e R$ 7.894,48 em despesas de capital. 



                                                                                                                                                       

170

8.2  Fontes de Recursos para Financiamento  

A seguir estão identificadas algumas das fontes de recursos existentes, bem 

como as possibilidades de ampliação de captação de recursos financeiros para 

financiamento do setor habitacional, os agentes envolvidos e as responsabilidades 

de cada um, conforme disponível nos sites das respectivas empresas e órgãos 

públicos.  

8.2.1   Programas  Federais   

a) O Programa de Arrendamento Residencial (PAR)    

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é um programa do 

Ministério das Cidades operacionalizado pela CAIXA e financiado pelo Fundo de 

Arrendamento Residencial (FAR). O PAR tem como objetivo reduzir o déficit 

habitacional em municípios com mais de cem mil habitantes, viabilizando imóveis. 

Foi criado para ajudar municípios e estados a atenderem à necessidade de moradia 

da população que recebe até 6 salários mínimos e que vive em centros urbanos. 

O PAR é desenvolvido em duas fases distintas. A primeira delas é a de 

compra de terreno e contratação de uma empresa privada do ramo da construção, 

responsável por construir as unidades habitacionais. Depois de prontas, as 

unidades são arrendadas com opção de compra do imóvel ao final do período 

contratado.  

Como os beneficiários participam

 

As famílias interessadas procuram o Órgão Municipal de Habitação para se 

candidatar. A secretaria faz uma pré-seleção e indica as famílias à CAIXA. Aquelas 

que forem selecionadas definitivamente começam a morar nas unidades 

habitacionais pagando uma taxa mensal inferior ao aluguel cobrado na região. Ao 

final de 15 anos, elas têm a opção de comprar os imóveis.   
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Agentes envolvidos e suas competências

  
Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República 

(SEDU/PR): É responsável por estabelecer diretrizes para a aplicação dos 

recursos alocados ao PAR.  

 
Caixa Econômica Federal: Agente gestor do PAR, é responsável pela 

alocação dos recursos e expedição dos atos necessários à operacionalização 

do programa.  

 

Poder público e sociedade civil organizada: Auxiliam a CAIXA na identificação 

dos locais e na seleção das famílias a serem beneficiadas pelo programa. Ao 

poder público cabe, ainda, facilitar a implantação dos projetos, fazendo aporte 

de recursos, reduzindo a carga de tributos e taxas que possam onerar o custo 

dos imóveis a serem arrendados e tornando mais ágil o processo de 

aprovação dos empreendimentos e a instalação de infraestrutura básica nas 

áreas de intervenção.  

 

Empresas do ramo da construção civil: Produzem as unidades habitacionais 

nas áreas contempladas pelo programa.  

 

Empresas do ramo da administração imobiliária: Administram os contratos de 

arrendamento, os imóveis e condomínios, se for o caso, no âmbito do PAR.  

 

Agente Executor do Trabalho Técnico Social: É responsável pela elaboração 

e execução do Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) nos 

empreendimentos contratados.  

Arrendatário: Pessoa física que, atendidos os requisitos estabelecidos pelo 

programa, seja habilitada ao arrendamento. Facilidade de acesso a pólos geradores 

de emprego e renda;   

b) PAC 

 

Programa de Aceleração do Crescimento  

O PAC 

 

Programa de Aceleração do Crescimento é um programa do 

governo federal com a finalidade de fortalecer os investimentos em infraestrutura 

junto com medidas econômicas, busca estimular os setores produtivos e, ao mesmo 

tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do país. O programa eleva o 

orçamento de desenvolvimento urbano da Caixa Econômica Federal e amplia a 

capacidade de crédito da instituição e dos estados e municípios para a contratação 
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de operações de saneamento e infraestrutura. Os estados e municípios também 

terão seu limite de endividamento ampliado.  

c) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)  

Tem o objetivo de selecionar propostas para projetos e obras de: urbanização 

de assentamentos precários; saneamento; pavimentação e prevenção de riscos. 

Lançado em março de 2010, o PAC 2 pretende ampliar o número de equipamentos 

e ações sociais nas áreas de educação, cultura e saúde. Entre os principais 

programas dos projetos estão a construção de mais Unidades de Pronto 

Atendimentos (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o custeamento de 

creches e pré-escolas. Ações como o PAC da Praça beneficiarão muitos municípios 

com uma estrutura que vai alojar ginásio poliesportivo, pista de caminhada, 

anfiteatro, sala multiuso, telecentro, além de biblioteca.  

Para o período de 2011 a 2014, está prevista a construção de 800 Praças do 

PAC em todo o País. Na primeira seleção, serão contempladas 400 propostas, 

Cascavel foi um dos Municípios selecionados. São três os modelos de Praças 

previstos para terrenos com dimensões mínimas de 700m², 3.000m² e 7.000m², 

sendo que todos os modelos contam com um Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), equipamento da Proteção Social Básica, do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS).   

d) Programa Minha Casa Minha Vida  

O Programa Minha Casa Minha Vida 

 

PMCMV

 

Recursos FAR (Fundo de 

Arrendamento Residencial) é um programa do Governo Federal em parceria com os 

estados e municípios, gerido pelo Ministério das Cidades e operacionalizado pela 

CAIXA. O objetivo do Programa é a produção de unidades habitacionais, que depois 

de concluídas são vendidas sem arrendamento prévio, às famílias que possuem 

renda familiar mensal de até 3 salários mínimos.   
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O que é o Programa

 
A construção das unidades habitacionais ocorre a partir da contratação de 

empreendimentos em condomínio ou em loteamento, constituídos de apartamentos 

ou casas, limitados em 500 unidades por empreendimento. A execução das obras 

do empreendimento é realizada por Construtora contratada pela CAIXA, que se 

responsabiliza pela entrega dos imóveis concluídos e legalizados. 

Os imóveis contratados são de propriedade exclusiva do FAR e integram seu 

patrimônio até que sejam alienados.  

A quem se destina 

 

As famílias a serem beneficiadas pelo Programa são indicadas pelo município 

ou Governo do Estado/Distrito Federal e a seleção é realizada pela CAIXA. Os 

imóveis são adquiridos pelas famílias beneficiadas por venda com parcelamento. 

 

e) Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Carta de Crédito FGTS  

          É uma linha de financiamento no âmbito do Programa Carta de Crédito FGTS 

conjugado com o Programa Nacional de Habitação Urbana 

 

PNHU, itegrante do 

Programa  Minha Casa, Minha Vida. 

          Tem por objetivo a concessão de financiamento habitacional e subsídios para 

construção ou aquisição de imóvel residencial urbano novo, com habite-se a partir 

de 26 de março de 2009 e que não tenha sido habitado, aquisição de terreno e 

construção de imóvel e construção de imóvel em terreno próprio. 

Financiamento FGTS para renda de até 10 salários  mínimos (pode ser individual ou 

coletivo).  

Limite de renda familiar: 

 

De R$ 465,00 a R$ 4.900,00 - para financiamento de imóveis situados nos 

municípios integrantes das regiões metropolitanas dos estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, do Distrito Federal e Região do Entorno - RIDE/DF, nos 

municípios com população igual ou superior a quinhentos mil habitantes, e 



                                                                                                                                                       

174

demais capitais estaduais e seus municípios limítrofes, que apresentem 

continuidade e integração territorias de suas áreas urbanas. 

 
De R$ 465,00 a R$ 3.900,00 - demais municípios.   

O encargo mensal não pode ser superior a 30% da renda familiar mensal bruta e 

ao resultado da análise de risco e apuração da capacidade de pagamento do 

cliente, efetuada pela CAIXA.  

f) Habitar Brasil 

 

BID 

Programa realizado com os recursos previstos no Contrato de Empréstimo 

1126 OC/BR, firmado entre a União Federal e o BID. Tem como Órgão Gestor o 

Ministério das Cidades, sendo a CAIXA o agente financeiro, técnico e operacional e 

responsável pela implementação do programa. 

O Programa Habitar-Brasil/BID objetiva a promoção de intervenções em 

assentamentos subnormais, localizados em regiões metropolitanas, capitais de 

estado e aglomerações urbanas, por meio dos dois subprogramas descritos a seguir:  

Desenvolvimento Institucional de Municípios/DI

 

Objetiva a criação, ampliação ou modernização da capacidade institucional 

dos municípios para atuar na melhoria das condições habitacionais das famílias de 

baixa renda, por meio da criação ou aperfeiçoamento de instrumentos urbanísticos, 

institucionais e ambientais que permitam a regularização dos assentamentos 

subnormais, e da capacitação técnica das equipes da prefeitura que atuam no setor. 

Visa, ainda, propiciar condições para a ampliação da oferta de habitações de baixo 

custo e implantar estratégias de controle e desestimulo a ocupação irregular de 

áreas.  

Urbanização de Assentamentos Subnormais/UAS

 

Objetiva a implantação, de forma coordenada, de projetos integrados de 

urbanização de assentamentos subnormais, que compreendam a regularização 

fundiária e a implantação de infra-estrutura urbana e de recuperação ambiental 

nessas áreas, assegurando a efetiva mobilização e participação da comunidade na 

concepção e implantação dos projetos.  
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g) Financiamento para Aquisição de Material de Construção (direto com o 

indivíduo)  

Construcard Caixa

 

O CONSTRUCARD é o financiamento que a CAIXA oferece para aquisição de 

materiais de construção para reformar ou ampliar a casa.  

Como funciona: 

Até 6 meses para fazer as compras e, neste período, paga somente os juros dos 

valores utilizados.  

Após o período destinado para as compras,  as prestações do financiamento podem 

ser pagas em até 54 meses, podendo ser utilizado débito em conta corrente. Possui 

também a facilidade para realizar as compras por meio do cartão de débito 

personalizado nas lojas conveniadas.  

Carta de Crédito FGTS Individual

 

A Carta de Crédito FGTS Individual é uma linha de financiamento que utiliza 

recursos do FGTS para a compra de materiais de construção para reforma ou 

construção de casas.  

A CAIXA financia o material de construção da casa e permite até 10 anos para 

pagar.  

h) PSH - Programa de Subsídio á Habitação de Interesse Social    

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH objetiva 

oferecer acesso à moradia adequada a cidadãos de baixa renda por intermédio da 

concessão de subsídios. 

Os subsídios são concedidos no momento em que o cidadão assina o 

contrato de crédito habitacional junto às instituições financeiras habilitadas a operar 

no programa.  

Os cidadãos são beneficiados em grupos organizados pelos governos dos 

estados, DF ou municípios, e excepcionalmente, em áreas rurais, as entidades 
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privadas sem fins lucrativos apresentam propostas às instituições financeiras e aos 

agentes financeiros do SFH.  

Necessidades que o programa pode atender

 
Oferecer subsídio destinado diretamente à complementação do preço de 

compra/venda ou construção das unidades residenciais, variável basicamente de 

acordo com a localização do imóvel.  

Fontes dos Recursos

 

O PSH é operado com recursos provenientes do Orçamento Geral da União 

(OGU) e conta, ainda, com o aporte de contrapartida proveniente dos estados, DF e 

municípios, sob a forma de complementação aos subsídios oferecidos pelo 

programa.  

Destinatários Finais do Programa

 

Pessoas físicas com rendimento familiar mensal bruto não superior a R$ 

1.245,00.  

Participantes e suas Principais Atribuições

  

Ministério das Cidades e Ministério da Fazenda 

 

Estabelecer as diretrizes e condições gerais de implementação do programa. 

Acompanhar e avaliar a execução do programa, no âmbito de suas 

competências institucionais. 

 

Secretaria do Tesouro Nacional e Secretaria Nacional de Habitação

 

Responsáveis pela operação do programa, sendo suas principais atividades: 

realizar por intermédio de oferta pública de recursos (leilão) às instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e aos 

agentes financeiros do SFH na forma definida pelo Conselho Monetário 

Nacional 

 

CMN. Assim, quem oferecer menores custos de operação será o 

detentor da execução do programa.  

 

Repasse de Recursos

 

O repasse dos recursos é realizado diretamente às instituições financeiras 

habilitadas a operar o programa, que ficam responsáveis pela sua adequada 

aplicação. 
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Instituições/Agentes Financeiros

 
As instituições financeiras, uma vez habilitadas no processo de oferta pública 

de recursos (leilão), ficam responsáveis, inicialmente, por receber as 

propostas de participação no programa, formuladas pelos estados, DF e 

municípios. 

As propostas passam por uma análise de viabilidade técnica, jurídica e 

financeira, a critério das instituições financeiras. 

As instituições financeiras contratam as propostas de empreendimento 

habitacional, firmando contratos de operação de crédito individual com cada 

uma das famílias beneficiadas pelo programa. 

Após contratadas as operações de crédito, as instituições financeiras 

solicitam à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria Nacional de 

Habitação, respectivamente, a liberação dos dois tipos de subsídios previstos 

no programa, quais sejam: o subsídio destinado a cobrir os custos financeiros 

da operação de crédito habitacional (apropriado diretamente pela instituição 

financeira) e o subsídio destinado à complementação do preço de 

compra/venda ou construção das unidades residenciais (ficando as 

instituições financeiras responsáveis pela sua adequada aplicação). 

 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou entidades da Administração Direta ou 

Indireta.

 

Os estados, DF e municípios organizam os grupos de cidadãos a serem 

beneficiados pelo programa e apresentam às instituições financeiras 

habilitadas o projeto de empreendimento habitacional. Além disso, aportam 

contrapartida em complemento aos recursos repassados pelo OGU. 

 

Beneficiários

 

Os beneficiários deverão apresentar documentação que permita seu 

cadastramento e seleção pelos órgãos municipais ou estaduais competentes. Uma 

vez selecionados, ficam os beneficiários responsáveis por contratar operação de 

crédito habitacional junto às instituições financeiras habilitadas, respondendo pelas 

obrigações dela decorrentes.  
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i) Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 

O Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos 

Precários, tem por objetivo promover a urbanização, a prevenção de situações de 

risco e a regularização fundiária de assentamentos humanos precários, articulando 

ações para atender as necessidades básicas da população e melhorar sua condição 

de habitabilidade e inclusão social. 

Trabalha com recursos do orçamento geral da União (OGU), operados pela 

Caixa Econômica Federal. São exigidas contrapartidas dos municípios, variáveis 

conforme seu porte e seu índice de desenvolvimento humano, sendo, por isso, 

geralmente maiores no sul do país.  

j) Regularização Fundiária - Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade de Assentamentos Precários  

O Programa é voltado principalmente ao apoio a estados, Distrito Federal e 

municípios para melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes 

em assentamentos humanos precários, reduzir riscos mediante sua urbanização, 

integrando-os ao tecido urbano da cidade. 

O programa é implementado por meio do repasse de recursos do Orçamento 

Geral da União aos estados, Distrito Federal, municípios ou órgãos das respectivas 

administrações direta ou indireta, que aportam contrapartida que será constituída por 

recursos financeiros, bens ou serviços financeiramente mensuráveis, passíveis de 

compor o investimento, respeitado o cronograma físico-financeiro que vier a ser 

estabelecido para o empreendimento. 

O aporte de contrapartida é obrigatório e será calculado em valor 

correspondente aos percentuais estabelecidos pelo Ministério das Cidades sobre o 

valor do repasse da União, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) vigente e com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), 

variando de 3 a 30% no caso de municípios e 10 a 40% no caso do DF e estados.  

Modalidades

   

Produção ou Aquisição de Unidades Habitacionais 

 

Produção ou Aquisição de Lotes Urbanizados 

 

Requalificação Urbana 
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Participantes do Programa 

  
Órgão Gestor do Programa: Ministério das Cidades 

 
Secretaria Nacional da   

Habitação 

 
Agente Prestador de Serviços: Caixa Econômica Federal 

 

Proponentes/Agentes Executores: Administração pública estadual, do Distrito 

Federal ou municipal, direta ou indireta. 

 

Beneficiários: Famílias com renda mensal de até três salários mínimos, 

residentes em assentamentos precários.  

k) Programa Urbanização, Regularização Assentamentos Precários 

 

Ação Apoio a Projetos de Regularização Fundiária Sustentável de 

Assentamentos Informais em Áreas Urbanas  

A Ação tem por objetivo apoiar a implementação de projetos de regularização 

fundiária de assentamentos urbanos informais integrando-os legalmente à cidade. 

Se destina a Estados, DF, Municípios, entidades privadas sem fins lucrativos e 

Defensorias Públicas, conforme a Modalidade.  

Modalidades:

  

Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável

  

visa apoiar a 

elaboração de um Plano Municipal como instrumento básico para a 

implementação da política municipal de regularização fundiária; 

 

Atividades Específicas de Regularização Fundiária

  

tem por finalidade a 

implementação das medidas técnicas, administrativas e/ou jurídicas 

necessárias à efetivação da regularização fundiária jurídico-patrimonial em 

favor de benefeciários, obtida por meio da titulação.  

l) Gestão de Recursos Hídricos  

É um programa do Governo Federal que integra projetos e atividades 

objetivando a recuperação e preservação da qualidade e quantidade dos recursos 
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hídricos das bacias hidrográficas. 

O programa é operado com recursos do Orçamento Geral da União, que são 

repassados aos Municípios de acordo com as etapas do empreendimento 

executadas e comprovadas. 

É obrigatória a aplicação de contrapartida - recursos próprios dos Municípios, 

em complemento aos recursos alocados pela União, conforme estabelecido pela Lei 

de Diretrizes Orçamentárias - LDO vigente. 

O Município interessado deve encaminhar à Agência Nacional de Águas - 

ANA, órgão gestor do programa, uma consulta prévia conforme modelo constante da 

Resolução ANA nº 84, de 17.4.2002. O Gestor efetua a seleção e informa à CAIXA, 

autorizando a contratação.  

Modalidades

 

Despoluição de Corpos D'água

 

Intervenções Previstas: 

 

Sistema de Transporte e disposição final adequada de esgotos sanitários - 

rede coletora, coletor tronco, interceptor, ligações domiciliares, estação 

elevatória, linha de recalque, emissário e estação de tratamento  

 

Desassoreamento  

 

Controle de erosão  

 

Contenção de encostas  

 

Recomposição de vegetação ciliar  

Recuperação e Preservação de Nascentes, Mananciais e Cursos D'água em 

Áreas urbanas

  

Intervenções Previstas: 

 

Desassoreamento  

 

Controle de erosão  

 

Contenção de encostas  

 

Remanejamento / reassentamento de população  

 

Uso e ocupação do solo para prevenção de mananciais  
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Implantação de parques para controle de erosão e preservação de 

mananciais  

 
Recomposição de rede de drenagem  

 
Recomposição de vegetação ciliar   

Prevenção dos Impactos das Secas e Enchentes

 

Intervenções Previstas: 

 

Desassoreamento  

 

Controle de enchentes  

 

Drenagem urbana  

 

Urbanização para controle de cheias, erosões e deslizamentos  

 

Recomposição de vegetação ciliar  

 

Obras para prevenção ou minimização dos efeitos da seca  

 

Sistemas simplificados de abastecimento de água  

 

Barragens subterrâneas  

 

Dessalinização das águas salinas e salobras  

 

Cisternas rurais e implúvios   

m) Infraestrutura Hídrica  

Programas que visam a partir da construção de obras de irrigação e de 

abastecimento hídrico e de obras de macrodrenagem, garantir mais saúde e conforto 

para a população, incentivar a geração de empregos, aumentar a renda da 

população e colaborar para a redução das desigualdades regionais. 

O Programa, que tem gestão do Ministério da Integração Nacional (MI), é 

operado com recursos do Orçamento Geral da União (OGU). 

O MI procede à seleção das operações a serem atendidas pelo Programa e 

informa à CAIXA para fins de análise e contratação da operação. 

O proponente deve encaminhar Plano de Trabalho à CAIXA na forma 

constante em Portaria publicada pelo Gestor, que estabelece as condições de 

contratação. O Plano de Trabalho deve ser compatível com a seleção efetuada pelo 

Gestor. 

Deve, ainda, ser fornecido à CAIXA, junto com o Plano de Trabalho 
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documentação técnica e jurídica necessária à análise da proposta. Verificada a 

viabilidade da proposta e comprovada a situação de adimplência do proponente, 

segundo as exigências da legislação vigente, é formalizado Contrato de Repasse de 

recursos entre a CAIXA e o Estado, Município ou Distrito Federal.  

Acesso aos recursos

 

O repasse é efetivado de acordo com as etapas executadas do 

empreendimento devidamente comprovadas. 

Os recursos são depositados em conta específica, aberta em uma agência da 

CAIXA, exclusivamente para movimentação de valores relativos à execução do 

objeto do contrato assinado.  

Contrapartida

 

Deve ser verificada a adequabilidade da contrapartida oferecida aos 

percentuais definidos pelo MI em conformidade com a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO). 

 

Programas: 

Programa Drenagem Urbana Sustentável 

 

Modalidades 

  

Obras de Macrodrenagem  

 

Obras de Drenagem de Pequeno Vulto para Recuperação de Infraestrutura 

Hídrica  

 

Controle de Erosão Marítima e Fluvial   

Programa Proágua Infraestrutura

  

Modalidades 

  

Construção de Barragens  

 

Construção de Adutoras  

 

Perfuração e Equipamentos de Poços Públicos  

 

Construção dos Sistemas de Poços de Água Subterrânea  

 

Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica   
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n) Mobilidade Urbana  

O Programa Mobilidade Urbana objetiva promover a articulação das políticas 

de transporte, trânsito e acessibilidade a fim de proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável, 

priorizando a implementação de sistemas de transportes coletivos, dos meios não 

motorizados (pedestres e ciclistas), da integração entre diversas modalidades de 

transportes, bem como implementação do conceito acessibilidade universal para 

garantir a mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou restrição de 

mobilidade. 

O programa, que tem gestão do Ministério das Cidades - MCidades, é 

operado com recursos do Orçamento Geral da União - OGU.  

Ações

 

Apoio a projetos de corredores estruturais de transporte coletivo urbano.

 

O Objetivo é Apoiar projetos que contemplem intervenções viárias, 

operacionais e de sinalização que garantam a priorização ao transporte coletivo 

urbano através da adoção de faixas exclusivas para este modo de transporte.   

Modalidades

  

Implantação ou Reforma de Corredores Estruturais de Transporte  

 

Implantação ou Reforma de Terminais de Transporte Coletivo Urbano  

 

Implantação de Abrigos para Pontos de Parada de Ônibus  

 

Implantação de Equipamentos de Acessibilidade;  

 

Estudos e Projetos  

Apoio à elaboração de projetos de sistemas integrados de transporte coletivo urbano

  

O objetivo é custear a elaboração de projetos completos de transporte 

público, abrangendo a sua integração com todos os modos possíveis - bicicletas, 

táxis, ônibus, trens, metrôs, barcas - bem como a infraestrutura necessária - 

terminais, estações de transferência, pontos de parada, corredores exclusivos, 

calçadas e ciclovias.  
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Modalidades 

   
Plano Diretor de Transporte Urbano  

 
Projeto de Circulação não Motorizada  

 

Projetos de Sistemas Integrados de Transporte e Circulação  

 

Projetos de Terminais   

Apoio a projetos de sistemas de circulação não motorizada

   

O objetivo é apoiar projetos que promovam a valorização da circulação não-

motorizada através da implantação de passeios, ciclovias, ciclofaixas, promovendo 

sua integração com os demais sistemas de transporte, priorizando o transporte 

coletivo.  

 

O objetivo é Implantação de Ciclovias;  

 

Minimização dos Conflitos Intermodais;  

 

Implantação, Reforma ou Ampliação de Passeios Públicos;  

 

Estudos e Projetos.  

Apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e 

deficiência

  

O objetivo é apoiar intervenções que promovam a acessibilidade às pessoas 

com restrição de mobilidade e pessoas com deficiência física ou sensorial, através 

da implantação de infra-estrutura que garanta sua circulação pela cidade através da 

integração entre os sistemas coletivos e não-motorizados com conforto e segurança.   

Modalidades 

  

Acessibilidade Universal;  

 

Estudos e Projetos.  
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o) Pró-Moradia  

Programa com recursos do FGTS direto para o Município para residências e 

infraestrutura, ficando o Município responsável pelo recebimento dos mutuários com 

renda de até 3 salários mínimos. (Tendo como garantia do financiamento é o FPM)   

p) Programa Nacional de Habitação Rural 

 

PNHR  

Programa criado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida 

 

PMCMV, 

com recursos do OGU, para subsidiar a produção de unidade habitacional à 

agricultores familiares com compravação de renda por meio da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF 

 

DAF. Está dividido em 3 classes:   

 

G1 

 

para pequenos agricultores com renda de até dez mil reais por ano (não 
tem financiamento, só o subsídio de R$ 7 mil para construir); 

 

G2  

 

para agricultores com renda acima de dez mil reais por ano (além do 
subsídio tem o financiamento); 

 

G3  

 

para agricultores com renda acima de dez mil reais por ano (só  tem o 
financiamento). 

Outras formas do Município buscar recursos para produção habitacional 

sugeridas pelos Atores Sociais da Caixa Econômica Federal foram:  Através de 

emenda de deputados, (faz o cadastro no SICONV 

 

Serviço de Convênios e 

Contratos e articula junto ao deputado), Recursos do FNHIS e Recursos do 

Ministério das Cidades. Para aquisição de área, recursos somente do Governo do 

Estado através da SEDU.  

8.2.2 Programas Estaduais   

No âmbito do estado, os recursos para habitação são vinculados a 

Companhia de Habitação do Paraná 

 

COHAPAR. Não se tem informações sobre a 

existência de recursos originários do Estado por outras altenartivas.  
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Cohapar 

A fórmula tradicional da maioria dos pequenos municípios paranaenses para 

solucionar suas demandas de habitação social é associar-se a Companhia de 

Habitação do Paraná (COHAPAR), que fica responsável pelas edificações, cabendo 

a Prefeitura Municipal a doação da área de implantação, devidamente urbanizada.  

Como já visto anteriormente, a ação de habitação com recursos estaduais é 

bastante pequena dado o porte e a demanda do município, onde se está restrito a 

solução de problemas críticos específicos e não há um atendimento continuado na 

questão habitacional.  

8.2.3 Programas Municipais   

Na área municipal, foi executado em 2002, o Conjunto Habitacional Julieta 

Bueno e o Conjunto Quebec, num total de 503 unidades habitacionais, ambos com 

recursos próprios municipais. 

Outras ações mais atuais, estão descritas no item 5.8.1, que trata dos 

investimentos feitos com recursos próprios. No momento não há nenhum programa 

em andamento que tenha sido formatado para existir de forma contínua, com 

recursos próprios na sua totalidade.  

Está em implantação na Secretaria de Planejamento um setor para  

encarregar-se da regularização fundiária, o qual será também responsável pela 

gestão do Fundo Municipal de Habitação. Na proposta orçamentária de 2011, está 

previsto o início dos procedimentos para regularização fundiária, algumas verbas 

para atendimentos emergenciais em casos especiais e a continuação das ações do 

Programa Minha Casa Minha Vida.  

8.3  Análise  

A questão habitacional, além de exigir investimentos vultuosos os quais são 

de retorno lento, há a obrigação de se adequar as pressões no preço da terra 

decorrente das especulações do mercado imobiliário. Estas características são 

agravadas pelo crescimento populacional, vegetativo e migratório, empobrecimento 
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da população e a falta de recursos financeiros, principalmente a nível municipal em 

função do grande volume de recursos necessários para aplicação na área. Ainda o 

equacionamento destes problemas envolve múltiplos agentes: o agente público 

federal, estadual e municipal e o agente privado (construtor e incorporador). 

Cabe ao município captar recursos existentes em outros níveis de governo, 

coordenando sua aplicação em âmbito local, de maneira a enfrentar o desafio com 

meios mais adequados. 

Trata-se, portanto, de uma ação a ser cumprida por diversos agentes 

 

públicos e privados 

 

e não só pelo poder público municipal. 

A realidade do município de Cascavel mostrou uma face confusa e de difícil 

acesso. As informações, se é que existem, estão bem guardadas e seus 

responsáveis não se dispõe a dividir. 

A interpretação dos resultados leva a uma indagação, se a habitação é de 

responsabilidade da COHAVEL, porque a mesma não dispõe dos dados e 

informações?  

O retrato apresentado da administração mostra haver muitas ações diretas ou 

indiretas para a habitação em andamento. Contudo, não são gerados dados que 

permita ao administrador público uma rápida análise, ferramenta importante no 

processo de tomada de decisões. A fragmentação das ações ora atribuída a uma 

Secretaria, ora a um departamento geram a falta de informações centralizadas, o 

que torna o planejamento uma arte de andar em labirintos. Perde-se muito tempo 

buscando informações que deveriam estar disponível para quem delas precisa. 

Na esfera do governo federal foram identificados diversos programas que 

podem ser empregados na solução dos problemas locais, em especial de 

complementação infra-estrutura e os casos de ocupação de áreas que devam ser 

ambientalmente protegidas. Verifica-se a necessidade de que um grupo de pessoas 

debruce-se sobre a questão e elabore os projetos 

 

completos 

 

a fim de buscar 

estes recursos. Sabe-se que depende de um longo processo, e é difícil conseguir um 

final satisfatório nessa linha, muitos processos param no caminho. Porém para que 

alguns tenham bom êxito, é necessário que ele ao menos seja iniciado.   
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9. LEITURA COMUNITÁRIA  

A leitura comunitária foi realizada através da coleta de dados por meio de 

formulário manuscrito com questões abertas traz a indicação das necessidades e 

algumas sugestões de soluções para as problemáticas de cada localidade. Desta 

forma, as colocações dos usuários foram divididas de acordo com cada política 

pública ou serviço a que melhor se referem. As contribuições, ao que tange a 

Habitação, serão incorporadas ao PMH após análise e os demais, encaminhados 

para os setores responsáveis como sugestão de incorporação em seus 

planejamentos.  

A seguir apresenta-se uma análise dos gráficos resultante das atividades dos 

trabalhos de grupo das reuniões realizadas em trinta e um bairros urbanos e sete 

sedes de distritos da cidade de Cascavel, que tem o objetivo de conhecer a 

realidade das necessidades habitacionais do município pela ótica da população, 

divididos em colocações provenientes da área urbana e da área rural.  

FIGURA 9.1 - Necessidades de Serviços Públicos  

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas nas reuniões comunitárias no período de16 a 28-agosto/2010 
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O primeiro gráfico relata as necessidades de serviços públicos conforme o 

número de citações que se apresentam distintamente nas colocações dos sujeitos 

da área urbana e os da área rural, na qual se encontram os distritos.  

Na área da saúde, com relação à ampliação das vagas nas UBS, foram 07 

(sete) citações para a área urbana, e (01) uma para a rural. 

Na área da educação, com relação à ampliação de vagas na CMEI, obteve-se 

07 (sete) referências urbanas. Na área rural não houve citação. 

Na área de saúde, com relação à ampliação do número de médicos, foi um 

dos temas que obteve mais citações, apresentando 15 (quinze) para a área urbana e 

04 (quatro) para a área rural. 

Já na área da geração de empregos, com relação à criação de cursos de 

geração de renda, obteve-se 07 (sete) citações urbanas e 01 (uma) no rural. Ainda 

na mesma área de discussão, com relação à inclusão digital, obteve-se 08 (oito) 

citações urbanas e 02 (duas) no rural. 

Na área da saúde, com relação à disponibilidade de médicos especialistas, 

houve 07 (sete) citações no meio urbano e 01 (uma) no rural. 

Na área da educação, com relação a escolas em tempo integral, houve 04 

(quatro) citações no meio urbano e 01 (uma) no rural. 

Na área da saúde, com relação ao tratamento de usuários de drogas, houve 

somente citações no meio urbano no número de 04 (quatro). 

Na área cultural, com relação à necessidade de projetos culturais, houve 05 

(cinco) citações no meio urbano e 01 (uma) no rural. 

Na área de esporte e lazer, quanto à necessidade de projetos esportivos, 

houve 03 (três) citações no meio urbano e 02 (duas) no meio rural. Do mesmo modo, 

em citações sobre a necessidade de projetos de lazer, houve 03 (três) citações no 

meio urbano e 02 (duas) no rural. 

Na área de infra-estrutura, quanto à necessidade de telefones públicos, houve 

05 (cinco) citações urbanas e 02 (duas) rurais. 

Na área de saúde, com relação à necessidade de veículos de transporte para 

saúde, houve 04 (quatro) citações provindas somente da área rural. 

Na área de geração de empregos e educação, com relação à necessidade de 

cursos técnicos profissionalizantes, houve 07 (sete) citações no meio urbano e 03 

(três) do meio rural. 
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Na área de saúde, com relação a atendimentos dentários, houve 05 (cinco) 

citações urbanas e 02 (dois) rurais. 

Na área de geração de empregos, quanto à necessidade de criação de postos 

de trabalho, houve 06 (seis) citações no urbano e 03 (três) no rural. 

Na área de educação, houve citações sobre a necessidade de ampliação do 

número de professores, sendo 03 (três) citações somente no meio urbano. 

Na área de serviços públicos, com relação à necessidade de limpeza de lotes, 

houve 07 (sete) citações no meio urbano. Ainda na mesma área, houve a citação de 

02 (duas) do meio urbano sobre a necessidade de limpeza de vias públicas. 

Quanto a outros tipos de citações, que apareceram uma ou duas vezes nas 

entrevistas, 15 (quinze) são do meio urbano e 11 (onze) são do meio rural. 

Nota-se que no gráfico com indagações sobre o sistema de saúde sobre o 

aumento do quadro funcional e disponibilização de médicos especialistas, 

tratamento de usuários de droga e transporte específico à saúde, obtiveram maior 

número de temas de citações, indicando a área de necessidade saúde como a que 

atém o maior número de preocupações provenientes da população urbana e rural. 

As citações sobre a necessidade de serviços públicos, então, giraram em torno das 

áreas de saúde, educação, cultura e lazer, infraestrutura e geração de empregos, se 

analisarmos somente os temas mais indicados como de necessidades. 

Em alguns casos, como no de ampliação de número de vagas de CMEI, 

tratamento de usuários de drogas, ampliação de número de professores, limpeza de 

lotes e limpeza de via pública, foram citações somente do meio urbano. A única 

citação que teve origem somente no meio rural foi a da necessidade de veículos de 

transporte para saúde. 

FIGURA 9.2 - Necessidade de Equipamentos Públicos 

 

               Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
                Informações primárias coletadas nas reuniões comunitárias no período de16 a 28-agosto/2010 
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Este segundo gráfico mostra as citações quanto à necessidade de 

equipamentos públicos seja no rural ou urbano. 

A citação mais indicada no meio urbano é a de falta de equipamentos 

públicos com área de lazer, com 22 (vinte) e duas indicações. Igualmente numeroso 

no meio rural, com 05 (cinco) citações. 

Na área de educação, quanto à necessidade de CMEI, houve 18 (dezoito) 

indicações no urbano e 05 (cinco) no rural. 

Na área de saúde, quanto à necessidade de UBS, houve 17 (dezessete) 

citações no meio urbano para 05 (cinco) no meio rural. 

Na área de educação, quanto à necessidade de escola, houve a citação de 14 

(quatorze) citações no urbano e 14 (quatro) no meio rural.  

Na área de esporte, quanto à necessidade de centros esportivos, houve a 

citação de 11 (onze) no meio urbano e 03 (três) no meio rural. 

Na área de segurança, quanto à necessidade de módulos policiais, houve a 

citação em número de 10 (dez), somente no meio urbano. 

Na área de equipamentos públicos, houve 09 (nove) citações no meio urbano 

para a necessidade de capela mortuária, para 03 (três) do meio rural. 

Na área de Lazer, com relação à necessidade de salões comunitários, houve 

a citação de 08 (oito) no meio urbano e 01 (um) no meio rural. 

Na área de saúde, com relação à necessidade de um centro de atendimento a 

idosos e similares, houve 07 (sete) citações no meio urbano e 02 (dois) no rural. 

Na área de educação, com relação à necessidade de colégios, houve a 

citação de 06 (seis) no meio urbano e 01 (um) no rural. 

Na área de saúde, com relação à necessidade de um centro de zoonozes, 

houve a citação de 05 (cinco), somente na área urbana. 

Na área de educação e geração de emprego, com relação à necessidade de 

centros de formação profissional, houve a citação de 03 (três) no meio urbano e 01 

(um) no rural. 

Na área de infra-estrutura, com relação à necessidade de manutenção de 

equipamentos públicos, houve 03 (três) citações, somente no meio urbano. 

Outros temas citados como necessidades de equipamentos públicos com 

colocações que apareceram mais de uma vez foram agrupados em uma única 

coluna de análise e indicou 20 (vinte) contribuições no meio urbano, contra 09 (nove) 
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do meio rural. 

De um modo geral, as áreas mais citadas com necessidade de equipamentos 

públicos estão entre as de educação e saúde, também sendo citadas, com menor 

incidência as de esporte, segurança, equipamentos públicos e lazer. È interessante 

notar os temas que não obtiveram citações no rural como a necessidade de módulo 

policial e de um centro de zoonoses.  

 

FIGURA 9.3 - Transporte / Mobilidade / Acessibilidade / Segurança Pública 

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
Informações primárias coletadas nas reuniões comunitárias no período de16 a 28-agosto/2010  

Aqui se dividiu as citações em três grandes grupos: transporte; mobilidade e 

acessibilidade; segurança pública. Ao que tange estes assuntos também foram 

divididas os sujeitos das consultas em dois grupos, um urbano e outro rural. 

Na área de transporte coletivo, quanto à necessidade de ampliação deste 

serviço, foram citados 09 (nove) na cidade e 04 (quatro) no rural. Ainda no assunto 

transporte, foi sinalizado referente à melhoria do transporte coletivo 11 (onze) do 

meio urbano e 01 (um) no rural. Na consideração sobre a ampliação de abrigos de 

ônibus, foram citados 02 (dois) no meio urbano e 01 (um) no rural. Ao que tange o 

assunto sobre manutenção e abrigos de ônibus, houve 02 (duas) citações urbanas e 
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01 (uma) no rural. Sobre a implantação de terminal de transbordo houve somente 01 

(uma) citação do meio urbano. 

Nota-se neste gráfico que as maiores citações urbanas estão entre a melhoria 

e a ampliação do transporte coletivo. No meio rural só destaca-se citações sobre a 

ampliação do transporte coletivo. 

Na área de mobilidade e acessibilidade é onde há mais incidências de 

citações somente do meio urbano como: 04 (quatro) citações para implantação de 

vias com relação ao sistema viário, 05 (cinco) citações para a manutenção de vias 

do sistema viário, 07 (sete) citações sobre manutenção da sinalização de trânsito, 09 

(nove) citações sobre alargamento das vias públicas, 14 (quatorze) citações sobre 

adequação de passeio público, 01 (uma) citação sobre passarelas sobre a Br 467; 

02 (duas) citações sobre a construção de viaduto, 05 (cinco) citações sobre 

arborização, 08 (oito) citações sobre implantação de acessibilidade. 

Neste processo de discussão houve maior incidência de citações somente da 

área urbana ao que tange manutenção, implantação e adequação de vias, suas 

sinalizações e equipamentos que ajudam na segurança e mobilidade. Os itens que 

apresentaram citações do meio urbano e rural foram os temas sobre a implantação 

de sinalização de trânsito com 15 (quinze) citações urbanas e 02 (duas) rurais; sobre 

a temática da implantação de passeio público com 10 (dez) citações do urbano e 02 

(duas) do rural; temática de placas de identificação de ruas, sendo 02 (duas) 

citações urbanas e 01 (uma) rural. A única citação que foi somente do meio rural foi 

o de manutenção de acessibilidade, com uma citação. 

Nota-se que no quesito mobilidade e acessibilidade são muito distintos as 

necessidades do urbano com o rural, sendo que o urbano solicita muito mais 

insistentemente este tipo de adequação. 

No quesito segurança pública, também se observou que há mais 

reivindicações da área urbana que da rural. Sobre o tema do aumento da patrulha 

escolar houve 07 (sete) citações somente da área urbana; 12 (doze) citações sobre 

o aumento das rondas nos bairros; e 01 (uma) citação sobre câmeras de 

monitoramento, também da área urbana. A citação somente da área rural no quesito 

segurança foi referenciando em 03 (três) citações a patrulha rural. No item aumento 

do efetivo, este sim obteve citações das duas áreas, sendo 10 (dez) do urbano e 02 

(dois) do rural.  
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FIGURA 9.4 

 
Infraestrutura  

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

Informações primárias coletadas nas reuniões comunitárias no período de16 a 28-agosto/2010  

No gráfico sobre infraestrutura, com divisão sobre as citações atribuídas ao 

meio urbano e ao meio rural, encontram-se citações sobre implantação, manutenção 

e melhoria de serviços basicamente de saneamento (coleta de lixo, galeria pluvial, 

fossa séptica e coleta de lixo), de abastecimento de água e iluminação pública. 

Na área de saneamento, com relação à implantação de rede de esgoto, 

houve 18 (dezoito) citações do meio urbano e 05 (cinco) do rural. Quanto à 

manutenção da rede de esgoto só houve 02 (duas) citações urbanas. Sobre a 

implantação de galerias pluviais houve 03 (três) citações urbanas e a mesma quantia 

do rural. Sobre a manutenção de galeria pluvial houve somente citações do meio 

urbano na quantia de 11 (onze). Com relação à construção de fossa séptica, 

somente houve 01 (uma) citação do meio rural. 

Nota-se neste gráfico que as maiores citações encontram-se no meio urbano 

abrangendo a implantação de rede de esgoto e a manutenção da galeria pluvial. Já 

no setor rural, igualmente nota-se demandas de implantação de rede de esgoto e de 

galeria pluvial. 
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Quanto a citações sobre serviços de coletas de lixo, sua melhoria e coleta 

seletiva, foram poucas as incidências de citações, sendo os maiores pedidos para a 

implantação de coleta seletiva no meio urbano, com 04 (quatro) citações no urbano 

e uma no rural. Já quanto à implantação da coleta de lixo só houve 01 (uma) 

incidência no rural; na melhoria do serviço de coleta de lixo foram 02 (duas) citações 

no urbano e 01 (uma) no rural; sobre a coleta específica de entulho só houve 02 

(duas) citações no meio urbano; o mesmo acontece com a necessidade de coleta de 

lixo eletrônico com somente 01 (uma) citação no meio urbano. No meio urbano, 

pode-se concluir, que o serviço de coleta de lixo é bem atendido, devido à baixa 

incidência de citações, só faltando à coleta seletiva de lixos específicos. 

No que tange as questões de implantação e manutenção de pavimentação 

asfáltica, estas obtiveram uma quantia significativa de citações no meio urbano, 

tendo à primeira 16 (dezesseis) citações no urbano, frente a 05 (cinco) citações do 

rural; e a segunda 13 (treze) citações no urbano e 01 (um) no rural. As citações 

sobre calçamento de estradas rurais foram provenientes somente do meio rural, com 

04 (quatro) citações. 

Sobre abastecimento de água através de poços artesianos houve 03 (três) 

citações sobre a implantação destes somente no meio rural. As questões de 

manutenção de mananciais tiveram 05 (cinco) citações no meio urbano e 01 (uma) 

no rural. 

Nos serviços de iluminação pública, também houve uma incidência maior de 

citações do meio urbano. Foram 05 (cinco) citações no urbano contra 02 (duas) do 

rural para a implantação de iluminação pública. Já em relação à adequação da 

iluminação pública a incidência foi muito maior, sendo 13 (treze) as citações urbanas 

e 01 (uma) rural. 

Quanto à telefonia móvel só houve 02 (duas) citações do meio rural, 

sugestionando a implantação de torres para este serviço.   
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FIGURA 9.5 

 
Habitação  

 

               Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 

               Informações primárias coletadas nas reuniões comunitárias no período de16 a 28-agosto/2010  

O gráfico sobre habitação foi formatado a partir das citações referenciadas 

conforme a área de origem: rural e urbana. 

Quanto ao quesito construção de novas unidades habitacionais, houve 17 

(dezessete) citações do meio urbano e 07 (sete) do meio rural. Este quesito foi o 

mais mencionado nas áreas urbana e rural. 

O segundo mais mencionado foi a questão de financiamento acessível para 

construção e reforma, obtendo 14 (quatorze) citações no meio urbano e 04 (quatro) 

no meio rural. 

Quanto à regularização fundiária, as citações foram maiores no meio urbano, 

com 10 (dez) citações e no rural 02 (duas). 

Para a necessidade de um programa municipal de habitação específico houve 

somente citações do meio urbano, com 09 (nove). 

Quanto à melhoria habitacional e reforma, atingindo dois sentidos, o de 

reforma de habitações já existentes e que se encontra em precariedade e a de 
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melhoria de projetos que vão ser executados, mas não atendem as necessidades 

habitacionais dos sujeitos. Neste sentido apareceram 08 (oito) no urbano e 03 (três) 

no rural. 

Somente com citações no meio urbano, apresentaram-se os temas: sobre 

ocupação de vazios urbanos, com 03 (três) citações; 03 (três) citações sobre 

reabertura das inscrições do PMCMV; 02 (duas) sobre facilidade na aquisição de 

terrenos; 02 (duas) citações sobre levantamento de áreas disponíveis para 

habitação; 02 (duas) citações sobre a resolução da questão do adensamento; 02 

(duas) citações sobre fiscalização das áreas de preservação permanente; 02 (duas) 

citações sobre redução do tamanho dos lotes de interesse social; 01 (uma) citação 

sobre construção através de mutirão; 01 (uma) citação sobre um programa municipal 

de adequação de imóveis para portadores de deficiência; e 01 (uma) citação sobre 

programas habitacionais em parceria com a Cohapar. Aqui nota-se que algumas das 

citações podem ser entendidas como sugestões a questão da Habitação. 

Na área rural e urbana aparecem citações nos temas de criação de novos 

loteamentos, com 02 (duas) citações no urbano e 01 (uma) no rural; e sobre 

ocupação de fundo de vale como um problema, ambos os meios urbano e rural com 

01 (uma) citação.   

A citação somente na área rural, com 01 (uma) citação, é o problema da 

coabitação, de mais de uma família em uma mesma habitação. 

Nota-se no gráfico que as maiores preocupações estão nos temas de 

construção de novas unidades e financiamento, em ambas as áreas. No meio 

urbano, verificou-se uma preocupação maior com os vazios urbanos e com o 

adensamento, sugerindo um maior controle das áreas ocupadas ou preservação 

permanente e verificação de possíveis áreas para implantação de novos 

loteamentos. Com isto, nota-se uma visão da cidade como um todo. Na área rural há 

um destaque para problemas mais pontuais como melhorias habitacionais, 

coabitação e formas de financiamento, indicando uma possível propriedade de 

imóveis que só necessitam de melhorias, diferente do urbano que já sugere a 

ausência de propriedade.    
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9.1 Levantamento das Condições Habitacionais das Famílias Atendidas Pelos 
Centros de Referência de Assistência Social 

 
CRAS.  

O município de Cascavel conta com seis Centros de Referência de 

Assistência Social sendo cinco deles na área urbana e um CRAS volante que atende 

a área rural.  

Com a implantação do sistema de informação 

 

IRSAS (Informatização da 

Rede de Serviços de Assistência Social) em 2010, foi necessário realizar nova 

territorialização onde o atendimento das famílias pelos CRAS foi dividido por região: 

Região I CRAS Santa Cruz; Região II - CRAS XIV de Novembro; Região III - CRAS 

Cascavel Velho; Região IV - CRAS Periolo; Região V - CRAS Interlagos; zona rural 

Região VI - CRAS Volante atendendo os 07 distritos.  

Na ocasião das entrevistas dos atores sociais, foram apresentadas as áreas 

de ZEIS para as coordenadoras dos CRAS onde estava sendo realizado o trabalho 

de campo para coletar dados da situação habitacional das famílias residentes nestas 

áreas e solicitamos a colaboração dos CRAS da área urbana, através das 

coordenadoras, nos passando o levantamento das famílias referenciadas que 

pagam aluguel, moram em casas cedidas, próprias e em ocupações irregulares para 

compor o cálculo do déficit habitacional. 

Não se coletou informações das famílias atendidas pelo CRAS Volante, visto 

que no período de pesquisa, este se encontrava em fase de estruturação e não 

possuía condições de realizar o levantamento habitacional. 

Os dados repassados foram tabulados e para melhor visualização e leitura optou-se 
por apresentá-los através de gráficos.  

FIGURA 9.6 

 

Região I - CRAS Santa Cruz 

PRÓPRIO*
1090
63%

CEDIDO
263
15%

ALUGADO
383
22%

LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO HABITACIONAL DAS 
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS SANTA CRUZ

1736 FAMÍLIAS REFERENCIADAS
(Fonte: CRAS Santa Cruz)

* INCLUINDO, FINACIADAS, 
INFORMAÇÕES NÃO RESPONDIDAS 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários  
Informações repassadas pelo CRAS no período de 25-08 a 08-10/2010 
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O levantamento das condições habitacionais das 1.736 famílias atendidas 

pelo ator social CRAS 

 
Santa Cruz, abrange os bairros: Alto Alegre, Cancelli, 

Coqueiral, Esmeralda, Parque Verde, Santa Cruz, Santo Onofre, Santos Dumont e 

tropical.  

O gráfico indica que do universo total de famílias referenciadas pelo CRAS, 

63% das famílias possuem imóvel próprio; 15% habitam em imóvel cedido e 22% em 

imóvel alugado.  

Destaca-se a demanda de necessidades habitacionais de 37% dentre os 

atendidos, ou seja, necessita reposição de estoque (construção de novas unidades 

habitacionais).  

FIGURA 9.7 

 

Região II - CRAS XIV de Novembro 

PRÓPRIO*
606
52%CEDIDO

241
20%

ALUGADO
320
27%

OCUPAÇÕES
8

1%

LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO HABITACIONAL DAS 
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS XIV DE NOVEMBRO

1175 FAMÍLIAS CADASTRADAS
(fonte: CRAS XVI de Novembro)

* INCLUINDO, FINACIADAS, 
INFORMAÇÕES NÃO RESPONDIDAS  

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários  
Informações repassadas pelo CRAS no período de 25-08 a 08-10/2010   

O levantamento das condições habitacionais das 1.175 famílias atendidas 

pelo ator social Centro de Referência de Assistência Social - CRAS XIV de 

Novembro abrange os bairros: Guarujá Neva, Parque São Paulo, Pioneiros 

Catarinenses, Santa Felicidade e XIV de Novembro. O gráfico indica que 52% dos 

atendidos possuem imóvel próprio; 20% habitam em imóvel cedido e 27% em imóvel 

alugado. Além destes dados, 1% dos atendidos reside em ocupações. Destaca-se a 

demanda de necessidades habitacionais de 48% dentre os atendidos pelo CRAS, ou 

seja, apresenta grande demanda para reposição de estoque.   
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FIGURA 9.8 

 
Região III - CRAS Cascavel Velho 

PRÓPRIO*

LONA
1

0%

CEDIDO
177
7%

ALUGADO
261
11%

OCUPAÇÕES
12
1%

LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO HABITACIONAL DAS 
FAM ÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS CASCAVEL VELHO

 

Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários   

Levantamento das condições habitacionais das 2400 famílias atendidas pelo 

ator social CRAS 

 

Cascavel Velho abrange os bairros: Cascavel Velho, 

Universitário, Maria Luiza e Região do Lago. O gráfico indica que 81% dos atendidos 

possuem imóvel próprio; 7% habitam em imóvel cedido e 11% em imóvel alugado.  

Além destes dados, 1% dos atendidos reside em ocupações e 01 (um) reside em 

barraco de lona. Destaca-se a demanda de necessidades habitacionais de 19% 

dentre os atendidos, ou seja, reposição de estoque. 

Nesta região, somente dois bairros tem maior concentração de famílias de 

baixa renda, o que eleva a quantidade de habitações próprias, mas neste universo 

também existe necessidade de reposição de estoque bem como melhorias 

habitacionais e de infraestrutura.  

FIGURA 9.9 

 

Região IV - CRAS Periolo  

CEDIDO
198
23%

ALUGADO
145
17%

LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO HABITACIONAL DAS 
FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO CRAS PERIOLO

    
Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários  
Informações repassadas pelo CRAS no período de 25-08 a 08-10/2010 
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Conforme levantamento de dados efetuado através das entrevistas ao ator 

social Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - Periolo chegou-se a um 

gráfico indicando as condições habitacionais das 857 famílias atendidas, abrange os 

bairros: Bela Vista, Brasília, Cataratas, Morumbi, Pacaembu, Periolo e São 

Cristóvão. O gráfico indica que 60% dos atendidos pelo CRAS possuem habitação 

própria. Neste sentido o que se considera próprio incluem os financiados e 

informações não respondidas. Outros 23% habitam em imóvel cedido e 17% em 

imóvel alugado. O gráfico sugere uma demanda por necessidades habitacionais de 

40%, ou seja, necessitam de reposição de estoque. 

 

FIGURA 9.10 

 

Região V - CRAS Interlagos 

CEDIDO
258
13%

ALUGADO
144
7%

LEVANTAMENTO DA CONDIÇÃO 
HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS 

PELO CRAS INTERLAGOS

 

    Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
    Informações repassadas pelo CRAS no período de 25-08 a 08-10/2010  

O levantamento das condições habitacionais das 1966 famílias atendidas pelo 

ator social CRAS 

 

Interlagos abrange os bairros: Brazmadeira, Canadá, Country, 

Floresta e Interlagos. O gráfico aponta 80% das famílias como possuidoras de 

imóvel próprio; 13% habitam em imóvel cedido e 7% em imóvel alugado. Nota-se 

uma demanda de necessidades habitacionais de 20% dentre os atendidos.  

Esta região possui menor demanda de reposição de estoque devido ao fato do 

bairro Interlagos possuir maior concentração de loteamentos irregulares, onde 

consideram a unidade habitacional como própria, mas o lote não é regularizado e 

também apresentam precariedade habitacional que pode necessitar de adequação, 

reforma ou mesmo reposição. 
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FIGURA 9.11 

 
Total dos 05 CRAS 

PRÓPRIO*
5.723
70%OCUPAÇÃO / LONA

21
0%

CEDIDO
1.137
14%

ALUGADO
1.253
16%

0
0%

0
0%

LEVANTAMENTO GERAL DA CONDIÇÃO HABITACIONAL DAS FAMÍLIAS 
REFERENCIADAS PELOS CRAS

8.134 FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELOS CRAS * INCLUINDO, FINACIADAS, 
INFORMAÇÕES NÃO RESPONDIDAS

  Fonte: SEPLAN - Elaborado a partir de dados primários 
  Informações repassadas pelo CRAS no período de 25-08 a 08-10/201  

No universo das 8.134 famílias referenciadas nos CRAS da região I CRAS 

Santa Cruz; Região II - CRAS XIV de Novembro; Região III - CRAS Cascavel Velho; 

Região IV - CRAS Periolo; Região V - CRAS Interlagos que abrange todos os bairros 

do município apontam que 70% das famílias possuem imóvel próprio incluindo as 

financiadas e não respondidas; 16% residem em imóvel alugado; 14% imóvel 

cedido; os que residem em ocupação/lona não atingiu o índice de 1%. Destaca-se a 

demanda de necessidades habitacionais de 30% dentre os atendidos, ou seja, 2.411 

necessitam de reposição de estoque.  

Quanto à situação de imóvel próprio, considerou-se apenas como referência a 

situação de titularidade, ou seja, não aprofundou-se as condições de habitabilidade 

do imóvel, onde alguns deles poderia ser classificado como necessidade de 

incremento de estoque (reforma e/ou ampliação), ou até mesmo de nova construção 

no local devido a possíveis situações de depreciação do imóvel. 

Neste levantamento também não identificou-se as situações de carências de 

infraestrutura, o qual está representado no item Necessidades Habitacionais que se 

refere a todo o município. 

Verificamos ainda que em todas as regiões há situações pontuais de 

ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, conforme mapa de 

habitações em APP constante no Anexo II, e em áreas públicas, onde as famílias 

possuem somente o direito da unidade habitacional, mas não possui propriedade 

total ou parcial do imóvel (terreno), configurando inadequação fundiária. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS RELATIVAS AO DIAGNÓSTICO DO 
SETOR HABITACIONAL NO MUNICÍPIO  

10.1. PREOCUPAÇÕES E PROBLEMAS 

10.1.1.  Os Atores Sociais entrevistados tiveram as seguintes 

Preocupações: 

 

Relacionadas à localização, na área urbana, dos novos conjuntos 

habitacionais para famílias de baixa renda e que necessitaria de 

planejamento e execução de ações, tais como, a adequação na infraestrutura 

e serviços públicos para atender a nova demanda; 

 

Relativas às ocupações em áreas de preservação permanente, na área 

urbana, nas quais as famílias possuam escritura do imóvel de loteamentos 

aprovados nestas áreas; 

 

Em relação às cooperativas habitacionais existentes no município não 

atenderem a faixa de população de 0 a 03 salários mínimos, mas apenas a 

uma pequena parcela de população que recebe acima de 10 salários 

mínimos; 

 

Acerca da coabitação e a depreciação dos imóveis na área rural do Município. 

Dentre os atores sociais entrevistados, destacam-se as preocupações 

relativas ao levantamento das condições habitacionais das famílias atendidas pelos 

Centros de Referência em Assistência Social 

 

CRAS: 

CRAS - Santa Cruz que abrange o Alto Alegre, Cancelli, Coqueiral, 

Esmeralda, Parque Verde, Santa Cruz, Santo Onofre, Santos Dumont e Recanto 

Tropical, no total são atendidas 1736 famílias, destas, 63% possuem imóvel próprio, 

15% moram em imóvel cedido e 22% em imóvel alugado. Somando-se os números 

anteriores pode-se destacar uma demanda de 37% de famílias que têm necessidade 

habitacional, ou seja, necessita reposição de estoque (construção de novas 

unidades habitacionais). 

O levantamento das condições habitacionais das 1.175 famílias atendidas 

pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS XIV de Novembro que 

abrange o Guarujá, a Neva, Parque São Paulo, Pioneiros Catarinenses, Santa 
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Felicidade e XIV de Novembro, indicou que 20% moram em imóvel cedido, 27% em 

imóvel alugado e ainda 1% de famílias que moram em áreas ocupadas. Pode-se, 

assim, destacar que

 
48% das famílias atendidas pelo CRAS têm necessidade de 

reposição de estoque (construção de novas unidades habitacionais).  

Em relação ao Levantamento das condições habitacionais das 2400 famílias 

atendidas pelo CRAS 

 

Cascavel Velho que abrange o Cascavel Velho, 

Universitário, Maria Luiza e Região do Lago, tem-se que, 7% moram em imóvel 

cedido, 11% em imóvel alugado e 1% em ocupações e 01 (uma) família mora em 

barraco de lona. Desta forma, estaca-se a demanda de necessidades habitacionais 

de 18% dentre os atendidos, ou seja, reposição de estoque. 

Para as condições habitacionais das 857 famílias atendidas pelo CRAS - 

Periolo que o Loteamento Bela Vista, Brasília, Cataratas, Morumbi, Pacaembu, 

Periolo e São Cristóvão, o levantamento indicou que destas, 60% possuem 

habitação própria, 23% moram em imóvel cedido e 17% em imóvel alugado, ou seja, 

existe uma demanda de 40% de famílias que necessitam de reposição de estoque. 

O levantamento das condições habitacionais das 1966 famílias atendidas pelo 

CRAS 

 

Interlagos que abrange o Brazmadeira, Canadá, Country, Floresta e 

Interlagos aponta que 80% das famílias são possuidoras de imóvel próprio, 13% 

moram em imóvel cedido e 7% em imóvel alugado, desta forma, tem-se uma 

demanda de necessidades habitacionais de 20%. Esta região possui menor 

demanda de reposição de estoque devido ao fato do bairro Interlagos possuir maior 

concentração de loteamentos irregulares, onde consideram a unidade habitacional 

como própria, mas o lote não é regularizado e também apresentam precariedade 

habitacional que pode necessitar de adequação, reforma ou mesmo reposição. 

Assim, das famílias referenciadas nos CRAS da Região I (CRAS Santa Cruz), 

da Região II (CRAS XIV de Novembro), da Região III (CRAS Cascavel Velho), da 

Região IV (CRAS Periolo) e da Região V (CRAS Interlagos) que totalizam 8.134, 

destas, 2.411 necessitam de reposição de estoque.  

10.1. 2.  A Comunidade teve as seguintes Preocupações: 

 

Ocupação em fundo de vale, tanto no meio urbano quanto no meio rural; 

 

No meio rural houve grande preocupação com a coabitação; 

 

No meio urbano verificou-se uma preocupação maior com os vazios urbanos 

e com o adensamento. 
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10.1. 3.  Preocupações apontadas na Visão Técnica: 

 
Preocupação com o déficit habitacional representado pelos domicílios 

rústicos, ocupação irregular e coabitação familiar;  

 

Preocupação com a inadequação dos domicílios expressa pelo adensamento 

excessivo, carência de infraestrutura, falta de instalação sanitária interna, 

inadequação fundiária e edificações em APP; 

 

Com a carência de áreas públicas para implantação de programas de 

iniciativa do Município; 

 

Relativa à sobrecarga nos Equipamentos Comunitários; 

 

Com o sombreamento de atribuições na execução da Política Habitacional 

entre os diversos órgãos municipais; 

 

Relativas à atualização da legislação; 

 

Com a demora com aprovação das leis complementares ao Plano Diretor; 

 

Com a necessidade de implantação e criação do Fluxo dos Procedimentos do 

Setor Habitacional; 

 

Devido à Equipe técnica ser insuficiente para poder atender a demanda de 

planejamento dos processos habitacionais.  

10.2. SUGESTÕES PARA OS PROBLEMAS APONTADOS 

10.2.1. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População 
Promover a Regularização Fundiária em ZEIS / Regularização Fundiária 
em APP / Regularização Fundiária em Áreas de Risco  

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugerem a ocupação dos vazios urbanos; 

 

Indicam que deve ser feito o levantamento de áreas disponíveis para 

habitação; 

 

Os atores Sociais sugerem o desenvolvimento da regularização fundiária; 

 

Indicam a fiscalização das áreas de preservação permanente de forma a 

evitar que as mesmas sejam ocupadas.  
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Visão Técnica: 

 
Sugere a necessidade de se efetuar o levantamento exato do número de 

domicílios em área de preservação permanente;  

10.2.2. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População de 

Baixa Renda / Habitação Interesse Social  

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugestão para implementação de programas que venham a atender as 

famílias que vivem de forma precária, principalmente as que possuem renda 

entre 0 a 02 salários-mínimos e que não conseguem ter acesso a 

financiamento ou têm dificuldades em assumir aluguéis devido ao valor 

inacessível; 

 

Sugestão de criação de Programas Municipais de Habitação de Interesse 

Social para atender a área urbana e a rural através de Parcerias Público-

Privada; 

 

Sugestão para a Administração Pública estimular a produção do mercado 

imobiliário no Setor de Habitação de Interesse Social ou de Mercado Popular; 

 

Sugerem a isenção das taxas do CREA e da Prefeitura para Habitação de 

Interesse Social, como forma de incentivo para as construtoras; 

 

Sugestão para aprovação de medidas de redução ou execução de taxas e 

emolumentos municipais na aprovação de projetos de Habitação de Interesse 

Social; 

 

Sugestão para se realizar levantamento sobre a situação habitacional para 

identificar e qualificar a demanda existente; 

 

Sugestão de maior investimento por parte do Poder Público na área de 

Habitação com recursos próprios.  

Comunidade: 

 

Sugere a construção de novas unidades habitacionais, esta sugestão 

aconteceu tanto no meio urbano quanto no meio rural; 

 

Sugere a melhoria habitacional e reforma de habitações, atingindo dois 
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sentidos, os já existentes e que se encontram em precariedade e a melhoria 

dos projetos a serem executados, pois os mesmos não atendem as 

necessidades habitacionais das famílias; 

 
Visão Técnica: 

Através da tabulação dos dados do levantamento técnico (DTS e DTE), 

obteve-se um total de 434 domicílios rústicos na cidade de Cascavel e 17 nas Sedes 

dos Distritos Administrativos.   

Em relação às ocupações irregulares o número total foi de 343, somando 

todas as sedes urbanas do Município. Domicílios cedidos totalizaram 163 e em 

situação de coabitação familiar 105 domicílios.   

Em relação aos domicílios cadastrados como inadequação, registrou-se um 

total de 776 moradias com adensamento excessivo, 2.882 com carência de infra-

estrutura, 268 domicílios sem instalação sanitária interna, 149 visivelmente em Área 

de Preservação Permanente e 1.818 com problemas documentais (Inadequação 

Fundiária).  

Desta forma, a indicação apontada pela Visão Técnica em relação ao Déficit 

Habitacional e à Inadequação de Domicílios foi a seguinte: 

 

Necessidade de se efetuar o cruzamento entre os cálculos do déficit obtidos 

através dos DTS, com aqueles identificados como domicílios rústicos pelo 

DTE, de forma a priorizar o atendimento a essa população; 

 

Necessidade de se efetuar o cruzamento dos dados verificando se os 

domicílios levantados classificados como inadequação, se encontram em 

Área de Preservação Permanente ou em casos de Habitação Precária. 

 

Indicação a curto prazo para as habitações que estejam locadas dentro das 

Áreas de Preservação Permanente, ou áreas impróprias à ocupação urbana , 

dando preferência aos casos de Domicílios Rústicos. 

 

Indicação a médio prazo para solução dos casos de habitações localizadas 

nas áreas classificadas como inadequadas a ocupação urbana

 

e os demais 

casos de Domicílios Rústicos independente de sua localização.  

 

Para os casos restantes indicou-se o atendimento a longo prazo.   
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10.2.3. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População dos 

Distritos Administrativos  

Atores Sociais entrevistados: 

 
Sugerem a necessidade de aumentar a oferta de programas habitacionais nos 

distritos e no meio rural.  

10.2.4. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População 

Incentivo à Implantação de Novos Loteamentos   

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugerem que a construção de novos Conjuntos Habitacionais deve acontecer 

próxima aos parques industriais, onde tem maior demanda de emprego e pela 

questão da acessibilidade; 

 

Indicam a construção de pequenos Conjuntos Habitacionais próximos aos 

locais de trabalho das famílias, como forma de desafogar o sistema viário 

possibilitando que as pessoas possam se deslocar de bicicleta ou moto; 

 

Sugerem ao Município desocupar as áreas invadidas por um período para 

que se possa construir no mesmo local, possibilitando o retorno das famílias; 

 

Produzir novos loteamentos com o setor privado.  

Visão Técnica: 

Constatou-se através da análise dos dados que há carência de áreas 

pertencentes ao Município, tanto para a implantação de Equipamentos Públicos 

Comunitários como de Programas Habitacionais, e que este fato ocorre tanto na 

área receptora de ZEIS quanto nas áreas destinadas aos demais Programas 

Habitacionais. Observa-se ainda, que as áreas que têm recebido atualmente mais 

Programas Habitacionais são áreas que possuem maior carência de infraestrutura 

de serviços.  

 

Indicação da necessidade de que o Município adquira áreas para realização 

de Programas Habitacionais e para implantação de Equipamentos Públicos;  
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10.2.5. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População 

Planejar a Implantação de Equipamentos Públicos Comunitários / 

Solucionar a Carência de Infraestrutura  

Comunidade: 

Houve grande número de indicações pela comunidade com relação à falta de 

Equipamentos públicos Comunitários, tanto na área urbana quanto na área rural do 

Município, a falta de Equipamentos Públicos com Área de Lazer, ampliação do 

número de vagas de CMEI s, necessidade de Escola Municipal, necessidade de 

implantação de Centros Esportivos, necessidade de Centro de Atendimento a Idosos 

e similares, necessidade de Escolas Estaduais, 

 

Indicação da necessidade de Serviços Públicos nas áreas de saúde, 

educação,  

 

Indicação para ampliação  do Serviço de Transporte Coletivo; 

 

Tanto na área urbana quanto na área rural há a sugestão da implantação de 

rede de esgoto e a manutenção da galeria pluvial.   

Visão Técnica: 

 

Indicação de que havendo carência de infraestrutura nas áreas adquiridas 

pelo Município, para realização de novos programas, será necessária a 

inclusão da execução destes serviços no Programa Habitacional a ser 

realizado no local; 

 

Indicação de que seja realizada análise da capacidade dos Equipamentos 

Comunitários existentes em absorver a nova demanda, e realizando os 

ajustes necessários, seja através da ampliação dos equipamentos existentes 

ou a construção de novas unidades; 

 

Indicação de que o Município deve tomar medidas firmes para que os novos 

loteamentos não sejam liberados à população sem a execução da 

Infraestrutura completa, independente de serem empreendimentos Públicos 

ou Privados. 

 

Indicação de que nos casos de execução de obras de infraestrutura não 
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vinculadas a Programas Habitacionais, o Município deve priorizar o 

atendimento da execução da infraestrutura em locais já habitados, de 

preferência naqueles com baixa densidade de ocupação ou mesmo vagos, 

respeitando, no entanto, a ordem de prioridade expressa no Plano Diretor. 

 

10.2.6. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População  

Atualizar / Aprovar Leis do Plano Diretor  

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugeriram a revisão das Leis dos Loteamentos, no que se refere à questão 

das Áreas destinadas à Utilidade Pública;  

 

Sugeriram que seja exigido dos incorporadores e loteadores que executem a 

infraestrutura antes da ocupação;  

 

Indicaram a não ampliação do perímetro urbano e sim a ocupação dos vazios 

urbanos que possuem toda infraestrutura; 

 

Sugerem a aplicação dos Instrumentos do Estatuto da Cidade e do plano 

Diretor e afirmam que é de competência do Conselho Municipal de Habitação 

e do Conselho Municipal de Planejamento cobrar a implantação dos mesmos;  

 

Indicam que os Loteamentos de Interesse Social com Recursos do Governo 

Federal também devem ter a obrigatoriedade de infraestrutura (asfalto, 

esgoto, transporte coletivo, arborização, equipamentos públicos);  

 

Sugerem a ocupação dos vazios urbanos que já oferecem infraestrutura 

através da implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;  

 

Aplicar os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor do 

município para facilitar o acesso a terra urbanizada e para viabilizar 

Programas Habitacionais de Interesse Social, permitindo a utilização 

adequada de áreas vazias ou subutilizada;  

 

Indicam a coibição de novas ocupações por Assentamentos Habitacionais 

Irregulares em áreas inadequadas

 

para esta finalidade, tais como Áreas de 

Preservação Permanente, Proteção dos Mananciais e Áreas de Risco;  

 

Sugerem que o Município melhore as ações de planejamento através da 

utilização de Políticas Integradas para quando as famílias forem realocadas 
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tenham atendimento eficaz no Setor Público, com escolas em tempo integral, 

CEMEI s, Unidades Básicas de Saúde e Assistência Social através do CRAS;

   
Sugerem a criação de lei para que os loteadores da iniciativa privada dêem 

como contrapartida equipamentos públicos, ampliando os existentes ou 

construindo novos tais como: escolas, unidades básicas de saúde, capelas 

mortuárias, áreas de esporte e lazer, centros de convivência, entre outros que 

atendam a demanda;   

Visão Técnica: 

 

Indica a aprovação imediata das leis complementares ao Plano Diretor e que 

as mesmas sejam aplicadas e fiscalizadas, tendo estas ações, o respaldo da 

Administração Pública;  

10.2.7. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População 

Estruturar Equipe para Gerenciamento da Política Habitacional / 

Captação de Recursos / Fiscalização  

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugerem a estruturação da Companhia Municipal de Habitação 

 

COHAVEL 

de forma que esta seja o agente regulador para aquisição de novas terras 

com preço justo, cumprindo seu papel na implantação de loteamentos e 

Conjuntos Habitacionais de Interesse Social. 

 

Indicam o aprimoramento e ampliação da Captação de Recursos junto às 

outras Esferas de Governo Federal, Estadual e Agentes Financeiros, para 

Projetos Habitacionais, buscando estes recursos para reformulação dos 

Programas Habitacionais, bem como, para agilizar procedimentos de análise, 

aprovação e liberação dos recursos; 

 

Indicaram a formação de Parcerias entre o Governo Federal / Poder Público / 

Movimentos Sociais / Sociedade Civil para implementação da Política 

Municipal de Habitação e para Captação de Recursos na construção de 

Habitação de Interesse Social;  

 

Sugerem que a Companhia de Habitação de Cascavel desenvolva Projetos 
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Habitacionais para População com Renda de 0 a 06 salários mínimos e que a 

mesma busque recursos junto à Caixa Econômica Federal, Ministério das 

Cidades e através de Emendas Parlamentares; 

 
Indicam a coibição de novas ocupações por Assentamentos Habitacionais 

Irregulares em áreas inadequadas

 
para esta finalidade, tais como Áreas de 

Preservação Permanente, Proteção dos Mananciais e Áreas de Risco; 

 

Sugerem a criação de um Sistema de Informação para Habitação;  

Comunidade: 

 

Sugere um controle maior, por parte da Administração Pública, em relação às 

áreas ocupadas ou de Preservação Permanente e verificação de possíveis 

áreas para implantação de novos loteamentos.  

Visão Técnica: 

 

Indica que se deve Estruturar a Equipe que irá desenvolver os Programas 

Habitacionais, seja no planejamento das ações, na elaboração dos projetos 

ou captação dos recursos, dotando-a de pessoal capacitado em número 

suficiente, bem como, de espaço e equipamentos compatíveis com a função; 

 

Através da estruturação do Setor de Captação de Recursos a Administração 

Pública terá subsídios para desenvolver os Programas necessários para 

Regularização das Áreas indicadas como ZEIS e demais Programas 

Habitacionais; 

 

Definir competências e atribuições na área do planejamento e execução da 

Política Habitacional; 

 

Definição clara dos Fluxos de Processo de Regularização Fundiária e os 

demais referentes aos Programas Habitacionais;  

10.2.8. Para ajudar a resolver o Problema Habitacional da População 

Utilizar Parcerias 

Atores Sociais entrevistados: 

 

As entrevistas apontaram que devem ser criados Programas Municipais de 

Habitação de Interesse Social para atender a área urbana e a área rural, 
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através de parcerias Público/Privadas, por ser inviável para as construtoras o 

atendimento especificamente para este público, porque, segundo elas, o valor 

de repasse do Governo Federal para Unidades Habitacionais de Interesse 

Social é baixo; 

 
Sugerem a ampliação do Programa Casa Fácil através de campanhas de 

divulgação para atender maior número de famílias, uma vez  que, existem 

lotes com problemas de documentação, necessitando assim da criação de 

parcerias para sua  legalização; 

 

Sugeriram a busca de parcerias com ONG s, Igrejas, Clubes de Serviço, 

Associações de Classe; 

 

Indicaram a parceria com OAB para regularização fundiária;  

 

Indicaram que os Projetos de Realocação de Famílias  residentes em Áreas 

de Preservação e Ocupações devem ser feitos através de ações integradas 

com amplo trabalho de sensibilização nas questões sanitárias e ambientais;  

 

Sugerem que o Projeto Reconstruir seja retomado em parceria com o 

município; 

 

Indicam a Parceria com Universidades Públicas e Privadas para Projetos de 

Extensão em Habitação de Interesse Social; 

 

Assegurar o apoio e o suporte técnico às iniciativas individuais ou coletivas da 

população para produzir ou melhorar sua moradia;  

Visão Técnica: 

 

Indica a necessidade de ampliação dos recursos a serem investidos em 

Habitação, seja por meio de parcerias ou de financiamento; 

Atores Sociais entrevistados: 

 

Sugeriram Linhas de Crédito com recursos próprios para ampliação, reforma 

construções de novas moradias e financiamento de materiais de construção, 

tendo em vista, a necessidade por melhorias das condições de habitabilidade 

no atendimento dos moradores das áreas urbanas e rurais;  

 

Sugeriram oportunizar financiamentos com subsídio às famílias para a 

aquisição de terra, construção de novas unidades habitacionais, execução de 

infraestrutura e aquisição de materiais de construção; 
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Sugerem que os Conselhos Locais apóiem a Implantação do Instituto de 

Planejamento Urbano para se ter uma cidade pensada e planejada 

direcionando assim, os rumos da cidade; 

 
Sugerem que seja realizado Diagnóstico nas Localidades Rurais em parecia 

com a Secretaria Municipal de Saúde através das Agentes Comunitárias de 

Saúde do Programa Saúde da Família; 

 

Indicaram o Acompanhamento Pós-Ocupação nos Conjuntos Habitacionais.  

Comunidade: 

 

A comunidade solicitou, tanto na área urbana quanto na área rural,  

Financiamento acessível para Construção e Reforma;  

Visão Técnica:  

 

Indica a necessidade de ampliação dos recursos a serem investidos em 

Habitação, seja por meio de parcerias ou de financiamento;      



                                                                                                                                                       

215

11. REFERÊNCIAS   

ARMANI, Domingos. Como elaborar projetos?: Guia prático para elaboração e 

gestão de projetos sociais. Porto Alegre: Tomo Editorial/Amencar, 2004. 

COHAPAR. Cohapar chega aos 38 anos priorizando inclusão social. Disponível 

em: < http:// www. cohapar. pr. gov. br/ modules/ noticias/ article. php? storyid= 

231>. Acesso em 09 de maio de 2008. 

COLLA, Crislaine; Queiroz, Susã S.; Lima, Jandir F. A centralidade e o multiplicador 

de emprego: um estudo comparativo das cidades de Cascavel e Corbélia no Oeste 

do Paraná. Rev. FAE, Curitiba, v.10, n.1, p.101-113, jan./jun. 2007. Disponível em: 

<http:/ /www. fae. edu/ publicacoes/ fae_ v10_ 1/ 08_ CRISTIANE_ SUS% C3% 83_ 

JANDIR.pdf>. Acesso em: 22 de nov. 2008. 

CREA-PR. Programa Casa Fácil. Disponível em: < http:// www. creapr. org. br/ 

crea3/ html3_ site/ assessoria_ de_ comunicacao/ aaec/ prog_ casa_ facil.htm>. 

Acesso em maio de 2008. 

DEMO, Pedro. Avaliação Qualitativa. São Paulo: Cortez,1987. 

DER. Malha Rodoviária: Distâncias Rodoviárias das Principais Cidades. Disponível 

em:< http:// www. der. pr. gov. br/ arquivos/ File/ malha_ distancia. pdf>. Acesso em: 

05 de julho de 2010. 

FERNANDES, Edésio. Do Código Civil ao Estatuto da Cidade: algumas notas 

sobre a trajetória do Direito Urbanístico no Brasil. URBANA. [online]. ene. 2002, 

vol.7, no.30 [citado 16 Julio 2010], p.43-59. Disponível em: <http:// www2. scielo. org. 

ve/ scielo. php? script= sci_ arttext& pid= S0798- 05232002000100004& lng= es& 

nrm= iso>. Acesso em 22 de nov. 2008. 

FERNANDES, Edésio. Reformando a ordem jurídico-urbanística no Brasil. 

Disponível em: < http:// www. cidades. gov. br/ secretarias- nacionais/ programas- 

urbanos/ biblioteca/ regularizacao- fundiaria/ textos- diversos/ reformando 

ordemjuridica_ edesio. pdf >. Acesso em 17 de julho de 2010. 

GOOGLE EARTH. Foto aérea da área urbana de Cascavel. 2010. 1 mapa. Escala: 



                                                                                                                                                       

216

1:100.000. 

IBGE. Cartograma Municipal dos Setores Censitários: Situação 2000 PR-SC. 

2000. 1 mapa. Escala: 1:50.000 e 1:250.000.  

IBGE. Censo Demográfico de 2000: Agregado por Setores Censitários do 

Resultado do Universo. 2000. Disponível em: < http:// www. ibge. gov. br/ censo/ 

divulgacao_ digital. shtm >. Acesso 27 set. 2010. 

IBGE. Contagem Populacional de 2007: Agregado por Setores Censitários. 2007. 

Disponível em: < http:// www. ibge. gov.br/ home/ estatistica/ populacao/ 

contagem2007/ default.shtm>. Acesso em 27 de set. 2010. 

IBGE. Regiões de Influência das Cidades. 2008. Disponível em: < http:// www. 

ibge. gov. br/ home/ geociencias/ geografia/regic. shtm>. Acesso em 27 set. 2010. 

IPARDES. Caderno Estatístico Município de Cascavel. Agosto, 2010. Disponível 

em: < http:// www. ipardes. gov. br/ cadernos/ Montapdf. php? Municipio= 

85800&btOk= ok >. Acesso em 27 de set. 2010. 

IPARDES. Leituras regionais: Mesorregiões geográficas paranaenses: sumário 

executivo. Curitiba, 2004, 32 p. Disponível em: <http:// www. ipardes. gov. br/ 

modules/ conteudo/ conteudo. php? conteudo= 29> . Acesso em: 22 de nov. 2008. 

IPARDES. Lista dos 399 Municípios do Estado ordenados segundo 

Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do Ibge: Paraná 2000. Disponível em: 

< http:// www. ipardes. gov. br/ pdf/ mapas/ base_ fisica/ relacao_ mun_ micros_ 

mesos_ parana.pdf>. Acesso em: 13 de maio de 2008. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Déficit Habitacional no Brasil: Municípios 

selecionados e microregiões geográficas. Fundação João Pinheiro, Centro de 

Estatística e Informações. Belo Horizonte: Hona Editora, 2005. 2ed. Disponível em: < 

http:// www. fjp. gov. br/ index. php/ servicos/ 81- servicos-cei/ 70- deficit- 

habitacional- no- brasil>. Acesso em 27 de set. 2010. 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Minha casa, minha vida. Disponível em: <http:// 

www. cidades. gov. br/ secretarias- nacionais/ secretaria -de- habitacao/ programas- 

e- acoes/ mcmv/ minha- casa- minha- vida>. Acesso em 16 de set. de 2010.  



                                                                                                                                                       

217

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Programa Urbanização, Regularização e 

Integração de Assentamentos Precários. Disponível em: <http:// www. cidades. 

gov. br/ secretarias- nacionais/ programas- urbanos/ programas/ programa- 

urbanizacao- regularizacao -e- integracao- de- assentamentos- precarios/>. Acesso 

em 27 de set. 2010. 

MUNICÍPIO DE CARMBEÍ. Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

do Município de Carambeí. Carambeí, PR, 2009. Disponível em: < http:// www. 

cidades. gov. br/ secretarias- nacionais/ secretaria- de- habitação /biblioteca/ banco- 

de- referencia/ parana/ prefeitura- de- carambei/ Plano% 20Local% 20de% 

20Habitacao% 20Social% 20de% 20Carambei.pdf >. Acesso em 27 de set. 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.113, 5 dez. 1974. Autoriza o poder executivo 

municipal a celebrar contratos e convênios com o banco nacional de habitação e 

seus agentes, para a participação do município no projeto cura, a oferecer garantias 

para os empréstimos assumidos, ratifica convênio de adesão assinado e dá outras 

providências. Câmara Municipal de Cascavel, PR. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.113& 

ano=1974& codigo=>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.178, 29 dez. 1975. Define a política fiscal do 

municipio para áreas beneficiadas por obras públicas de complemntação urbana 

financiadas pelo banco nacional de habitação por entidades do sistema federal de 

habitação.Câmara Municipal de Cascavel, PR. Lex: Disponível em: <http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.178& ano= 1975& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.183, 30 dez. 1975. Cria o novo código de obras 

do municipio de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.183 ano= 1975& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.184, 30 dez. 1975. Dispõe sobre zoneamento e 

dá outras providencias.  Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 1.184 ano= 1975& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 



                                                                                                                                                       

218

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.257, 13 dez. 1976.  Autoriza o poder executivo 

municipal a firmar convenio com a companhia de habitação do paraná - cohapar e 

dá outras providencias. Câmara Municipal de Cascavel, PR. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.257& 

ano= 1976& código =& buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.258, 13 dez. 1976.  Autoriza o poder executivo 

municipal a assinar convenios com companhia de habitação do paraná - cohapar e 

dá outras providencias.. Câmara Municipal de Cascavel, PR. Lex: Disponível em: < 

http: //www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.258& 

ano= 1976& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.341, 25 dez. 1977. Estabelece o zoneamento 

para as áreas limítrofes do aeroporto de cascavel, estabelece o uso adequado do 

solo e dá outras providências, segundo critérios indicados pelo ministério da 

aeronáutica. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 1.341 ano= 1977& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.409, 16 mar. 1979.  Autoriza o poder executivo 

municipal a contrair junto ao banco nacional de habitação e seus agentes, 

empréstimo até 272.556,97 upcs (unidade padrão de crédito), para a segunda fase 

da implantação do projeto cura na cidade de cascavel. Câmara Municipal de 

Cascavel, PR. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 1.409& ano= 1979& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.426, 16 mar. 1979. Autoriza o chefe do poder 

executivo municipal a doar área de terras à cia. de habitação do paraná - cohapar 

para construção de casas populares e dá outras providências., pr. Lex: Disponível 

em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 

1.426& ano= 1979& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.449, 12 nov. 1979. Dispõe sobre zoneamento do 

uso do solo e sistema viário do município de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.449 ano= 



                                                                                                                                                       

219

1979& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.522, 21 out. 1980. Dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.522 ano= 1980& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.751, 22 out. 1984. Autoriza o poder executivo 

municipal a contratar junto ao banco nascional da habitação - bnh - e seus agentes, 

empréstimo de 300.000 upcs( trezentas mil unidades padrão de capital) para ampliar 

a implantação do projeto oura, na cidade de cascavel, pr. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.751& 

ano= 1984& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.781, 21 dez. 1984. Autoriza o poder xecutivo a 

firmar convenio com a companhia de habitação do parana cohapar para construção 

de casas populares. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 1.781& ano= 1984& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.835, 23 out. 1985. Autoriza o poder xecutivo a 

firmar convenio com a companhia de habitação do parana cohapar para construção 

de casas populares. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 1.835& ano= 1985& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.966, 23 dez. 1987. Dispõe sobre o zoneamento 

do uso do solo urbano do distrito sede do municipio de cascavel Lex: Disponível em: 

< http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 1.966 

ano= 1987& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 1.967, 23 dez. 1987. Estabelece o sistema de 

parcelamento do solo urbano no municipio de cascavel e dá outras providências. 

Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. 

html? description= 1.967 ano= 1987& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 

2010. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.028, 12 jan. 1989. Dispõe sobre o zoneamento de 

uso do solo urbano no distrito sede do municipio de cascavel e dá outras 

providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 2.028 ano= 1989& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.029, 12 jan. 1989. Dispõe o código de obras e dá 

outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 2.029 ano= 1989& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.082, 18 dez. 1989.  Cria o fundo de habitação 

popular de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.082 ano= 1989& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.086, 18 dez. 1989.  Estabelece normas, iseções e 

orientações técnicas para obras econômicas de até 70m² e dá outras providências. 

Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. 

html? description= 2.086 ano= 1989& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 

2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.108, 11 jan. 1990. Dispõe sobre o zoneamento de 

uso do solo do distrito séde do municipio de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.108 ano= 

1990& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.109, 08 fev. 1990. Autoriza o poder executivo 

municipal regularizar a situação das obras que ferem o código de obras e a lei de 

zoneamento e uso do solo, no município de cascavel e dá outras providências. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 2.109 ano= 1990& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.136, 20 jun. 1990. Doa ao fundo de habitação 

popular de cascavel, area de terras urbanas e dá outras providências. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 
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description= 2.136 ano= 1990& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.150, 12 set. 1990. Autoriza o poder executivo 

municipal regularizar a situação de obras que ferem o código de obras e a lei de 

zoneamento e uso do solo do município de cascavel e dá outras providências. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 2.150 ano= 1990& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.151, 12 set. 1990. Dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano para a construção de conjuntos habitacionais de interesse social e dá 

outras providências.. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 2.151 ano= 1990& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.151, 12 set. 1990. Dispõe sobre o parcelamento 

do solo urbano para a construção de conjuntos habitacionais de interesse social e dá 

outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 2.151 ano= 1990& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.219, 15 ago. 1991. Disciplina o uso do solo para a 

proteção dos mananciais e reservatóris de água e demais recursos hidricos de 

interesse do municipio de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.219 

ano= 1991& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.307, 03 nov. 1992. Altera dispositivo da lei nº 

2.108/90, que dispõe sobre zoneamento e uso do solo urbano urbano do distrito 

sede do municipio de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. 

pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.307 ano= 1992& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.321, 03 nov. 1992. Autoriza o poder executivo 

municipal regularizar a situação de obras e a lei de zoneamento de uso do solo do 

municipio de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.321 ano= 1992& 
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codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.345, 11 dez. 1992. Cria a compahia municipal de 

habitação de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.345 ano= 1992& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.410, 22 dez. 1993. Aprova o estatuto da 

campanhia municipal de habitação de cascavel - cohavel e da outras providências. 

Lex:  Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. 

html? description= 2.410 ano= 1993& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 

2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.419, 7 jan. 1994. Cria na cohavel programa para 

financiamento de moradia aos funcionários municipais, prevê recursos e dá outras 

providências. Lex:  Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 2.419 ano= 1994& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.432, 10 abr. 1994. Autoriza o poder executivo 

municipal a doar proprios do municpio a cohavel e dá outras providências. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 2.432 ano= 1994& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.546, 9 dez. 1995. Cria na cohavel - compahia 

municipal de habitação de cascavel, programa de contrução e financiamento de 

moradia pora trabalhadores de diversas categorias profissionais, prevê recursos e dá 

outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 2.546 ano= 1995& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.582, 24 jun. 1996. Dispõe sobre o código de 

obras do municipio de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.582 

ano= 1996& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.589, 24 jun. 1996. Dispõe sobre o zoneamento e 
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uso do solo do distrito sede do municipio de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.589 ano= 

1996& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.603, 15 jul. 1996. Autoriza o poder público 

municipal a doar área de terras do municipio á companhia de habitação do paraná - 

cohapar e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.603 ano= 1996& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.611, 12 ago. 1996. Desafeta e doa áreas de 

utilidade pública a companhia de habitação de cascavel - cohavel e dá outras 

providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 2.611 ano= 1996& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.630, 19 nov. 1996. Autoriza o poder público 

municipal a doar área de terras do municipio á companhia de habitação de cascavel 

cohavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.630 ano= 1996& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.671, 28 fev. 1997. Autoriza o poder executivo 

municipal regularizar a situação de obras e a lei de zoneamento e uso do solo do 

municipio de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.671 ano= 1997& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.728, 03 nov. 1997. Altera dispositivos da lei nº 

2.589/96 que dispõe sobre o zoneamento e uso do solo e dá outras providências. 

Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. 

html? description= 2.728 ano= 1997& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 

2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.729, 11 nov. 1997. Autoriza o poder executivo 

municipal, atrvés da cohavel, a construir muros e calçadas, em terrenos urbanos e 
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dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 2.729 ano= 1997& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.877, 26 nov. 1998. Autoriza o poder executivo 

municipal a regularizar a situação de obras e a lei de zoneamento de uso do solo do 

municipio de cascavel e dá outras providências. Lex:  Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.877 ano= 1998& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.912, 01 mar. 1999. Altera dispositivos da lei 

muncipal nº 2.598/96 que dispõe o zoneamento e uso do solo. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.912 

ano= 1999& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 2.994, 04 out. 1999. Autoriza o poder executivo 

municipal a implementar o programa de habitação popular de cascavel - projeto 

parceria empresarial e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 2.994 ano= 1999& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 28 

 

Parte 1 a 5, 20 jan. 2006.  Altera o plano 

diretor de cascavel, estabelece diretrizes para o desenvolvimento da cidade e das 

sedes dos demais distritos administrativos e, dá outras providências relativas ao 

planejamento e à gestão do território do município, nos termos da lei federal 

10.257/2001 estatuto da cidade. Lex: Disponível em: < http ://www. camaracascavel. 

pr. gov. br/ leis- municipais/ consulta- de- leis.html? sdetail= 1&leis_ id=4625 >. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.041, 21 mar. 2000. Incorpora imovel do municipio 

de cascavel ao patrimôenio da cohavel. Lex:  Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.041 ano= 2000& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.064, 18 abr. 2000. Autoriza o poder executivo 

municipal, atransferir imóvel urbano à companhia de cascavel - cohavel, e dá outras 
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providências.

 
Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 3.064 ano= 2000& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.079, 21 jun. 2000. Altera inciso i do artigo 23 da 

lei muncicipal nº 1.967/87 que estabelece o sistema de parcelamento do solo urbano 

de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 3.079 ano= 2000& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.131, 03 out. 2000. Autoriza o poder executivo 

municipal, a desafetar área de utilidade pública e transferir imóvel urbano à 

companhia de habitação de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: 

< http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.131 

ano= 2000& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.185, 03 out. 2000. Autoriza o poder executivo 

municipal, a desafetar área de utilidade pública e transferir imóvel urbano á 

companhia de habitação de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: 

< http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.185 

ano= 2000& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.185, 22 dez. 2000. Autoriza o poder executivo 

municipal, a desafetar área de utilidade pública e transferir imóvel urbano á 

companhia de habitação de cascavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: 

< http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.185 

ano= 2000& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.227, 03 mai. 2001. Incorpora imóvel do municipio 

de cascavel ao patrimônio da companhia municipal de habitação de cascavel - 

cohavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 3.227 ano= 2001& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.255, 27 jun. 2001. Autoriza o municipio a doar 

área urnana à companhia municipal de habitação de cascavel - cohavel Lex: 
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Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 3.255 ano= 2001& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.273, 30 ago. 2001.  Estabelece normas para 

cadastramento e seleção dos municipios proponentes para aquisição de imóveis da 

cohavel, destinados á habitação popular, bem como dos mutuários que optarem pelo 

regime comodato, e define a competência para estes atos.. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.273 

ano= 2001& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.275, 30 ago. 2001. Institui e regulamenta a forma 

e uso da logomarca da companhia municipal de habitação de cascavel - cohavel, e 

dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 3.275 ano= 2001& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.303, 19 out. 2001. Dispõe sobre o zoneamento de 

uso do solo do distrito sede do municipio de cascavel e altera a lei municipal nº 

2.589/96. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 3.303 ano= 2001& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.417, 7 jun. 2002. Declara de interesse social para 

fins que especifica, lotes da quadra nº274, e dá outras providências. Lex: Disponível 

em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 

3.417 ano= 2002& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.428, 24 jun. 2002. Altera a lei municipal nº 

2.589/96 - lei de zoneamento e uso do solo e dá outras providências. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 3.428 ano= 2002& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.429, 24 jun. 2002. Autoriza a companhia 

municipal de habitação de cascavel - cohavel, a receber o total dos débitos 

pendentes dos adquirentes dos edificios residenciais equatorial e boa vista e dá 

outras providências Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 
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leis- municipais. html? description= 3.429 ano= 2002& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.449, 10 jul. 2002. Define o zoneamento e uso do 

solo no loteamento fag e loteamento santo antonio. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.449 ano= 

2002& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.535, 29 nov. 2002. Altera a lei municipal nº 

2.872/98 (código de obras do municipio). Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.535 ano= 2002& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.567, 19 dez. 2002. Altera o artigo 30 da lei 

municipal nº 2.589/96 de zoneamento e uso do solo urbano do distrito sede do 

municipio de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 3.567 ano= 2002& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.753, 19 dez. 2003. Altera a lei municipal nº 

1.976/87 - lei municipal de parcelamento do solo urbano. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.753 

ano= 2003& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.799, 16 abr. 2004. Autoriza o poder executivo 

municipal a doar bens imóveis à companhia municipal de habitação de 

cascavel/cohavel e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.799 ano= 2004& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.912, 24 set. 2004. Dispõe sobre a alteração no 

sistema de zoneamento e uso de solo no município de cascavel. Lex: Disponível 

em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 

3.912 ano= 2004& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.923, 07 out. 2004. Altera dispositivo da lei 

municipal nº 2.589, de 1996, (dispõe sobre o zoneamento e uso do solo). Lex: 
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Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 3.923 ano= 2004& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 3.985, 20 dez. 2004. Altera dispositivo da lei 

municipal nº 3.753, de 2003 (que altera a lei municipal nº 1.967, de 1987 - lei 

municipal de parcelamento do solo urbano). Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 3.985 ano= 2004& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.060, 30 jun. 2005.  Dispõe sobre doação à de 

bem imóvel à companhia municipal de habitação de cascavel - cohavel e dá outras 

providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 4.060 ano= 2005& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.066, 15 ago. 2005. Dispõe sobre a regularização 

de edificações construídas em desacordo com a lei municipal 2.582/92 (código de 

obras) e/ou a lei municipal 2.589/96 (lei de zoneamento e uso do solo). Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 4.066 ano= 2005& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.090, 20 set. 2005. Dispõe sobre implantação no 

município de cascavel do parcelamento do solo de gênero loteamento fechado para 

fins residenciais. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 4.090 ano= 2005& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.156, 12 dez. 2005.  Altera dispositivos da lei nº 

2.582, de 18/06/1996 - código de obras, e dá outras providências. Lex: Disponível 

em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 

4.156 ano= 2005& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.181, 08 fev. 2006. Autoriza o poder executivo 

municipal a doar área urbana à cohavel e dá outras providências. Lex: Disponível 

em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 

4.181 ano= 2006& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.315, 03 jul. 2006.  Dispõe sobre alteração na lei 

municipal nº 4.066, de 2005 (dispõe sobre a regularização de edificações 

construídas em desacordo com alei municipal nº 2.582, de 1996 - código de obra 

e/ou a lei municipal nº 2.589, de 1996 - lei de zoneamento e uso do solo). Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 4.316 ano= 2006& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.334, 25 jul. 2006. Dispõe sobre alteração na 

tabela ii, da lei municipal nº. 3. 303, de 2001, que dispõe sobre o zoneamento e uso 

do solo do distrito sede do município de cascavel. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.334 ano= 2006& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.363, 06 set. 2006. Altera a lei municipal nº 4.176 

de 23 de dezembro de 2005 - lei orçamentária anual, nas rubricas correspondentes. 

Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. 

html? description= 4.363 ano= 2006& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 

2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.380, 26 set. 2006. Altera o art. 4º do estatuto da 

companhia municipal de habitação - cohavel. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.380 ano= 2006& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.404, 31 out. 2006. Autoriza o poder executivo 

municipal a desafetar áreas de utilidade pública, doar imóveis à cohavel e dá outras 

providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 4.404 ano= 2006& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.487, 21 fev. 2007. Autoriza a companhia de 

habilitação de cascavel a doar lotes urbanos ao município de cascavele dá 

outrasprovidências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 4.487 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.536, 13 abr. 2007. Dispõe sobre alteração na lei 

municipal nº. 4.066, de 2005 (dispõe sobre a regularização de edificações 

construídas em desacordo com a lei municipal nº. 2.582, de 1996 

 
código de obras 

e/ou a lei municipal nº. 2.589, de 1996, lei de zoneamento e uso do solo). Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 4.536 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.574, 06 jun. 2007. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 

 

plano pluarianual, 4.415/2006 - diretrizes orçamentárias para 2007 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 4.470/2006 - lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.574 ano= 2007& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.591, 27 jun. 2007. Altera dispositivos da lei 

municipal nº. 3.428/2002 que alterou a lei municipal nº. 2.589/1996 

 

lei de 

zoneamento e uso do solo urbano. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.591 ano= 2007& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.650, 10 set. 2007. Revoga a lei municipal nº. 

4.591, de 2007, que alterou a lei nº. 3.428, de 2002, a qual também alterou a lei nº. 

2.589, de 1996 

 

lei de zoneamento e uso do solo urbano. Lex: Disponível em: < 

http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.650 

ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.722, 12 nov. 2007. Autoriza o poder executivo 

municipal a desafetar áreas de utilidade pública, doar imóveis para a cohavel e dá 

outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 4.722 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.765, 21 dez. 2007. Altera dispositivos da lei 

municipal nº 1.967, de 1987 - lei municipal do parcelamento e uso do solo. Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 4.765 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.799, 22 dez. 2007. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 

 
plano pluarianual, 4.415/2006 - diretrizes orçamentárias para 2007 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 4.470/2006 - lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.799 ano= 2007& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.800, 27 dez. 2007. Altera a redação da lei 

municipal nº 2.082, de 1989, que criou o fundo de habitação popular de cascavel e 

dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 4.800 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.808, 27 dez. 2007. Autoriza o poder executivo 

municipal a alterar a lei de zoneamento, desafeta e classifica imóveis públicos e dá 

outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 

leis- municipais. html? description= 4.808 ano= 2007& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.832, 13 mar. 2008. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 - plano plurianual, 4.725/2007 

 

diretrizes orçamentárias para 2008 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 4.810/2007 

 

lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.832 ano= 2008& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2008. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.835, 17 mar. 2008. Altera dispositvos da lei 

municipal nº. 3.303/2001, que alterou a lei municipal nº. 2.589/96 (dispõe sobre o 

zoneamento e uso do solo do distrito sede do município de cascavel). Lex: 

Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? 

description= 4.835 ano= 2008& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.871, 30 abr. 2008. Altera a redação do art. 6º da 

lei nº. 3.620, de 15 de maio de 2003, que autoriza o poder executivo municipal a 

instituir a política municipal dos direitos do idoso no município de cascavel e dá 

outras providências.  Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ 
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leis- municipais. html? description= 4.871 ano= 2008& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.888, 30 mai. 2008. Dispõe sobre a regularização 

de edificações construídas em desacordo com a lei municipal nº 2.582, de 1996 

 

código de obras 

 

e/ou a lei municipal nº 2.589, de 1996 

 

lei de zoneamento e uso 

do solo). 

 

Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 4.888 ano= 2008& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.904, 17 jun. 2008.  Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 - plano plurianual, 4.725/2007 

 

diretrizes orçamentárias para 2008 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 4.810/2007 

 

lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes.  Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.904 ano= 2008& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 4.931, 29 jul. 2008.  Altera as leis municipais nº. 

4.110/2005 - plano plurianual, nº. 4.725/2007 

 

diretrizes orçamentárias para 2008 

em suas ações e metas previstas no anexo i e nº. 4.810/2007 

 

lei orçamentária 

anual nas rubricas correspondentes.  Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 4.931 ano= 2008& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.027, 06 nov. 2008.  Dispõe sobre a isenção de 

tributos e remissão de multas e juros para os contribuintes que específica e dá 

outras providências.   Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. 

br/ leis- municipais. html? description= 5.027 ano= 2008& codigo= &buscar= filtrar>. 

Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.064, 12 dez. 2008. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 - plano plurianual, 4.725/2007 

 

diretrizes orçamentárias para 2008 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 4.810/2007 

 

lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.064 ano= 2008& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.097, 22 dez. 2008. Dispõe sobre desafetação e 

doação de imóveis públicos urbanos para a cohavel. Lex: Disponível em: < http:// 

www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.097 ano= 

2008& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.203, 17 abr. 2009. Ab-roga a lei nº 5.097, de 

22.12.2008 

 

dispõe sobre desafetação e doação de imóveis públicos urbanos para 

a cohavel. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 5.203 ano= 2009& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.229, 22 mai. 2009. Reduz o valor mensal das 

unidades habitacionais pertencentes aos conjuntos habitacionais julieta bueno e 

quebec, e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.229 ano= 2009& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.230, 22 mai. 2009. Institui o conselho municipal 

de habitação 

 

cmh, cria o fundo municipal de habitação 

 

fmh, e dá outras 

providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. gov. br/ leis- 

municipais. html? description= 5.230 ano= 2009& codigo= &buscar= filtrar>. Acesso 

em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.235, 28 mai. 2009. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 - plano plurianual, 5.036/2008 

 

diretrizes orçamentárias para 2009 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 5.120/2008 

 

lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.235 ano= 2009& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.307, 28 set. 2009. Dispõe sobre a reestruturação 

organizacional do município de cascavel, altera a lei nº 3.800, de 31 de março de 

2004, e dá outras providências. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. 

pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.307 ano= 2009& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 
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MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.341, 06 nov. 2009. Altera dispositivo da lei 

municipal n.º 2.410/1993, que aprova o estatuto da companhia municipal de 

habitação de cascavel - cohavel. Lex: Disponível em: < http:// www. 

camaracascavel. pr. gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.341 ano= 2009& 

codigo= &buscar= filtrar>. Acesso em maio 2010. 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL. Lei 5.375, 09 dez. 2009. Altera as leis municipais n.º 

4.110/2005 - plano plurianual, 5.036/2008 

 

diretrizes orçamentárias para 2009 em 

suas ações e metas previstas no anexo i e 5.120/2008 

 

lei orçamentária anual nas 

rubricas correspondentes. Lex: Disponível em: < http:// www. camaracascavel. pr. 

gov. br/ leis- municipais. html? description= 5.375 ano= 2009& codigo= &buscar= 

filtrar>. Acesso em maio 2010. 
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dispositivo da lei municipal nº. 4.888, de 20.5.2008 (dispõe sobre a regularização de 
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código de obras 
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lei de zoneamento e uso 
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