
 

LEI N. ° 6.063/2012 

  

SÚMULA: Estabelece a Política Habitacional no 

Município de Cascavel, instituída pelo Plano Municipal de 

Habitação e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

  
Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Art. 1°. Esta lei estabelece a Política Habitacional no Município de Cascavel, 

instituída através do Plano Municipal de Habitação. 

 

Art. 2°. O Plano Municipal de Habitação está fundamentado nas disposições da 

Constituição Federal, da Lei Federal 10.257/2001 Estatuto da Cidade, Lei Federal 

11.977/2009 Programa Minha Casa, Minha Vida, e na Lei Complementar 28/2006, 

Plano Diretor de Cascavel. 
 

Seção I 

Princípios do Plano Municipal de Habitação 

 

Art. 3º.  Constituem princípios do Plano Municipal de Habitação: 

I. A garantia do desenvolvimento de programas de moradias voltados à área 

rural e urbana, atendendo prioritariamente a faixa de 0 a 3 salários mínimos.  
II. A priorização na elaboração e execução de planos, programas e projetos para 

grupos de pessoas em situação de risco.  
III. O controle sobre o uso e a ocupação do espaço urbano, atendidos os 

parâmetros estabelecidos na lei do Plano Diretor, considerando casos de 

Regularização Fundiária onde cada área terá parâmetros próprios, 

estabelecidos em lei específica a cada regularização.  
IV. A promoção da qualidade de vida e proteção do meio ambiente. 
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V. A previsão de execução de infraestrutura necessária nas áreas 

adquiridas pelo Município, tanto na área urbana da cidade quanto nas áreas 

urbanas das sedes dos distritos. 

VI. A busca da garantia de justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes 

do processo de urbanização. 

VII. A gestão democrática e participativa através do monitoramento da execução 

da política habitacional pelo Conselho Municipal Habitação. 

VIII. Implementar e ampliar ações integradas entre os diversos órgãos públicos e 

sociedade civil organizada  para execução das políticas sociais voltadas à 

habitação. 

IX. A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, incentivando a 

aproximação entre as empresas e organizações de ensino e pesquisa para o 

desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias para habitação de 

interesse social. 

X. O respeito às normas de acessibilidade, na elaboração dos programas 

habitacionais. 

 

Capítulo II 
Objetivos do Plano Municipal de Habitação 

 

Artigo 4º – Para atender aos Princípios enunciados pelo artigo 3º, desta Lei, foram 

criados 04 (quatro) Programas, cada qual contendo objetivos específicos: 

I. Programa 01 - Implantar a Política Habitacional; 

II. Programa 02 - Promover a Regularização Fundiária; 

III. Programa 03 - Realizar a Construção de Habitação de Interesse Social; 

IV. Programa 04 - Promover Melhorias Habitacionais. 

 

Artigo 5º.  São Objetivos específicos do Programa 01: 
I. Estruturar o Órgão Gestor da Habitação para realizar e manter os Programas 

Habitacionais, tanto na área urbana quanto na área rural; 

II.  Priorizar a atualização e aprovação das Leis Suplementares ao Plano Diretor. 

III. Desenvolver programas contínuos visando o atendimento a famílias com renda 

familiar de 0 a 6 salários mínimos, tanto na área urbana como da área rural.  
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IV. Implementar a Política Municipal de Habitação, consubstanciada no 

Plano Municipal de Habitação realizando as parcerias quando necessárias para o 

desenvolvimento das ações e a consolidação dos programas. 

 

Artigo 6º. São Objetivos específicos do Programa 02: 

I. Criar o programa de Regularização Fundiária e implantar suas ações. 

II. Reduzir o número de ocupações irregulares.  

 

Artigo 7º.  São Objetivos específicos do Programa 03: 

I. Promover o atendimento da população que habita em áreas de risco ou 

ambientalmente frágeis, preservação permanente, em casas cedidas, casos de 

coabitação familiar ou em condições inadequadas de moradia, mediante a 

construção de habitações de interesse social e realocação da população atingida, 

em locais e ações conforme estabelecido no Plano Municipal de Habitação. 

 

II.  Reduzir o número de domicílios rústicos situados em áreas edificáveis e 

programar a viabilização dos demais para a vigência do plano, em locais e ações 

conforme estabelecido no Plano Municipal de Habitação. 

 

Artigo 8º.  São objetivos específicos do Programa 04: 

 

I. Adequar e ou reformar domicílios com estrutura física inadequada, sem instalação 

sanitária privativa ou com adensamento excessivo, e ou sem acessibilidade 

arquitetônica para pessoa com mobilidade reduzida e ou necessidades especiais em 

moradias de famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos, em locais e ações 

conforme estabelecido no Plano Municipal de Habitação. 

II. - Identificar a demanda por infraestrutura e equipamentos públicos e buscar a 

complementação dos mesmos junto às concessionárias de serviços públicos e à 

Administração Municipal. 

III. Buscar formas de evitar adensamento habitacional em áreas desprovidas 

infraestrutura e equipamentos públicos. 

 
Capítulo III 
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Prioridades do Plano Municipal de Habitação 
 
Artigo 9º.  São metas prioritárias, as ações em curto prazo, indicadas no Plano 

Municipal de Habitação para serem realizadas no ano de 2011 e 2012. 

 

Artigo 10. São metas de ação em médio prazo, as que foram indicadas no Plano 

Municipal de Habitação para serem realizadas no ano de 2012 a 2014. 

 

Artigo 11. São metas de ação em longo prazo, as que foram indicadas no Plano 

Municipal de Habitação para serem realizadas no ano de 2015 a 2020. 

 
Capítulo IV 

Monitoramento e Revisão do Plano Municipal de Habitação 
 
Artigo 12. O monitoramento do plano dar-se-á pelo acompanhamento, com a 

revisão e adequação das ações, visando à melhoria da qualidade de vida. 

 

Parágrafo único. O monitoramento do plano será realizado por meio de uma 

Comissão de Monitoramento a ser criada dentro do Conselho Municipal de 

Habitação, a qual apresentará relatórios periódicos sobre a implementação do plano. 

 

Artigo 13.  O resultado do monitoramento da implementação do Plano Municipal de 

Habitação deverá ser apresentado e debatido com a Comunidade em Conferências 

Municipais de Habitação. 

 
Seção I 

Indicadores do Plano Municipal de Habitação 
 
Artigo 14. Para monitorar a implementação poderão ser utilizados os indicadores 

relacionados abaixo, conforme descritos no Plano Municipal de Habitação e que 

atendam as seguintes finalidades: 

I. Indicadores de eficácia quantitativa; 

II. Indicadores de efetividade qualitativa; 
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III. Indicadores de eficiência; 

IV. Indicadores institucionais, e 

V. Indicadores de impacto. 

 

Capítulo VI 
Programa de Regularização Fundiária Plena 

 
Artigo 15. A regularização Fundiária será embasada conforme disposto no artigo 2º, 

desta Lei.  

 

Artigo 16. Para dar atendimento à Regularização Fundiária serão estruturados 02 

(dois) Eixos, conforme detalhamento constante no Plano Municipal de Habitação: 

I. Regularização Fundiária e Urbanística de ocupações urbanas e rurais;  

II. Provisão e aquisição de novas unidades habitacionais ou melhoria 

habitacional para realocação.  

 

Artigo 17. São Diretrizes para o Eixo - Regularização Fundiária e Urbanística de 

Ocupações Urbanas e Rurais: 
I. Garantir a regularização fundiária plena; 

II. Prever execução ou complementação de infra-estrutura básica nas áreas de 

regularização fundiária de interesse social, independente de seu agente 

promotor; 

III. Definir os quesitos de infra-estrutura básica dos parcelamentos de interesse 

social; 

IV. Priorizar a moradia no próprio local ou assegurar ao morador o exercício 

desse direito em outro local; 

V. Definir caracterização do assentamento; 

VI. Acompanhar os processos de parcelamento do solo, visando monitorar a 

ocorrência de parcelamento do solo clandestino; 

VII. Buscar a capacitação da equipe que irá efetuar cadastros das regularizações 

fundiárias; 

VIII. Montar equipes: de mediação e multidisciplinar; 
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IX. Incentivar a participação dos beneficiários dos processos de 

regularização fundiária de interesse social no processo de regularização 

fundiária; 

X. Incentivar a natureza de posse sem conflitos; 

XI. Propor alterações ao auto de demarcação urbanística; 

XII. Assegurar que a legitimação de posse só se dá quando da aprovação da 

regularização fundiária de interesse social e registro em cartório; 

XIII. Viabilizar desocupação temporária para construção; 
 

Artigo 18. São Diretrizes para o Eixo - Provisão e aquisição de novas unidades 

habitacionais para realocação:  

I. Prover e adquirir novas unidades habitacionais para realocação; 

II. Prever a recuperação da área de proteção ambiental degradada; 

III. Estabelecer medidas de controle e fiscalização das APP – Áreas de 

Preservação Permanente; 

IV. Acompanhar as atualizações dos cadastros da população em áreas ocupadas 

que ofereçam risco de vida ou ambientalmente frágeis; 

V. Promover ações integradas para realocação de famílias instaladas em áreas 

de preservação; 

VI. Garantir acesso aos equipamentos públicos para a população realocada; 

VII. Adequar os projetos às necessidades das famílias; 

VIII. Incentivar a autopromoção de unidades habitacionais assistidas. 

 
Artigo 19. Poderão ser utilizados os seguintes Instrumentos para Regularização 

Fundiária de Interesse Social: 

I. Lei Federal nº 11.977/2009 (Minha Casa, Minha Vida); 

II. Concessão de Uso Especial para fins de Moradia (CUEM); 

III. Concessão de Direito Real de Uso (CDRU); 

IV. Consórcio Imobiliário; 

V. Direito de Preempção (banco de terras); 

VI. Outorga Onerosa do Direito de Construir; 

VII. Embargo de parcelamento privado irregular;  

VIII. Regularização Fundiária em áreas de Preservação Permanente 
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IX. Legitimação de posse coletiva; 

X. Legitimação de posse; 

XI. Regularização Fundiária Sustentável em áreas de Preservação Permanente; 

XII. Lei Geral de Regularização Fundiária; 

XIII. Ato único de Licenciamento Urbanístico e Ambiental; 

XIV. Transferência de direito de construção ou potencial construtivo. 
 

Capítulo VIII 

Das Disposições Finais 
Artigo 20- Caberá a Administração Municipal fazer a previsão no orçamento 

municipal dos recursos necessários para a implementação deste Plano.  
 

Artigo 21. Qualquer proposição de alteração desta lei e de seu Anexo I deverá ser 

submetida à audiência pública e anuência do Conselho Municipal de Habitação.      

                            

Artigo 22. Faz parte integrante desta lei o Anexo I - Plano Municipal de Habitação, 

podendo este anexo ser revisado através de ato próprio do Poder Executivo. 

 

Artigo 23.  Ficam revogadas as demais disposições em contrário. 

 

Artigo 24. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal 

Cascavel, 18 de junho de 2012. 

 

   Edgar Bueno 

    Prefeito Municipal 

 Marcos Vinícius Pires de Souza                                           Kennedy Machado 

Secretário de Planej. e Urbanismo                            Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

ANEXOS: PLANO DE HABITAÇÃO E DIAGNOSTICO 

 


