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1

Introdução

O presente documento representa o Produto 3 do processo de construção do Plano Executivo
de Reassentamento da comunidade de São José localizada no bairro Caramujo.
A referida comunidade faz parte do PRODUIS – Programa de Urbanização e Inclusão Social de
Niterói – em execução no município de Niterói, que tem como objetivo melhorar a qualidade
de vida no município, e, para tanto, vem executando projetos urbanos e sociais.
No âmbito do PRODUIS, o Plano Executivo de Reassentamento (PER) é compreendido como
documento que consolida as orientações das ações e políticas de compensação relacionadas
ao deslocamento involuntário de população, e, portanto, tem como objetivo apresentar o
escopo de ações que envolvem o processo de reassentamento, mediação, preparação à
mudança, e adaptação à nova residência, previsto para as famílias com indicativo de
reassentamento, bem como, o monitoramento do grau de satisfação dos moradores neste
processo.
Para atender a este objetivo, o PER alinha-se com o Trabalho Técnico Social (TTS) que vem
sendo realizado nesta comunidade, e que tem como objetivo principal a promoção da
participação da comunidade na implementação do PRODUIS com vistas a garantir a
sustentabilidade das intervenções físicas e equipamentos instalados, a apropriação desses
equipamentos pelas comunidades, a sensibilização para questões de preservação e
recuperação ambiental, além de um reassentamento adequado e participativo.
Para além do alinhamento teórico-conceitual e executivo com o TTS o reassentamento que
será realizado coloca algumas “novidades” para a municipalidade. Apesar da larga experiência
do município com procedimentos de desapropriação e reassentamento de famílias
desabrigadas, a modalidade de compensação definida como prioritária (indenização assistida)
é nova, tendo demandado alinhamentos legais e operacionais entre as diversas instituições
públicas.
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Para tanto a execução do Plano conta com o alinhamento entre as Secretarias envolvidas no
Projeto – SEPLAG, PGM, SMHRF e EMUSA – de forma a se estruturar a equipe de trabalho de
coordenação e execução das ações de reassentamento que trabalharão em sintonia com a
equipe técnica de trabalho social da empresa contratada.
Ao longo do ano de 2019 foram realizados alinhamentos entres as Secretarias envolvidas na
implementação do Reassentamento do PRODUIS. Nesse sentido, junto à PGM desenvolveuse o Decreto Municipal nº 13.254/19 que normatiza o processo de regularização fundiária e
de reassentamento do Programa. Buscando trazer segurança jurídica ao processo, além de
ofertar regularidade fundiária aos imóveis a serem adquiridos através da indenização
assistida, foi desenvolvida Nota Técnica junto à PGM, apresentada no Anexo 03.
Foram implementados alinhamentos com a equipe de Trabalho Técnico Social da EMUSA,
fiscalizadora do contrato social, através das reuniões quinzenais de ponto de controle, para
conclusão dos dossiês relativos aos moradores e tratativas gerais sobre o reassentamento. A
referida equipe concentrará os esforços de coordenação do reassentamento, pois possui
vasta expertise em ações socioambientais, reassentamento, ocupação e pós-ocupação em
projetos desenvolvidos no município.
Junto com a SMHRF, que possui significativa experiência em ações de ocupação e
monitoramento e pós-ocupação nos projetos do âmbito do PAC, foram tratados assuntos
relativos ao apoio desta equipe técnica no processo de mudança e monitoramento da pósmudança relativos ao Projeto. Também à SMHRF caberá a ordenação de despesa, visto que
se trata eminentemente de política pública de habitação, definindo o formato mais adequado
de transação financeira para efetivação das ações de indenização assistida.
Por fim, constando no Anexo 02, segue minuta de Termo de Referência que está em
desenvolvimento, para contratação de prestação de serviços de pesquisa imobiliária com
vistas à formação de uma espécie de cadastro de imóveis disponíveis no mercado, com
características afinadas ao perfil socioeconômico das famílias elencadas ao reassentamento.
Essa espécie de portfólio de imóveis tem como objetivo apresentar algumas opções de
imóveis no mercado. Cabe destacar que a partir do momento em que o morador expressar
8

interesse por um imóvel, será realizada vistoria para atestar as condições de habitabilidade e
segurança do mesmo.
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2

Metodologia

Para consecução dos objetivos determinados para a construção do PER, foram aplicados
métodos qualitativos e quantitativos conjugados. As principais técnicas aplicadas foram: (i)
análise documental, (ii) entrevistas semiestruturadas (conforme roteiro apresentado no
Anexo 01) e (iii) grupo focal.
Através da análise documental foi possível compreender as características das intervenções
física e social, assim como as características da população e dos imóveis indicados ao
reassentamento. Esta frente metodológica, contemplou ainda a revisão do marco legal do
reassentamento, incluindo documentos normativos e legislações (nacional, estadual e
municipal), bem como políticas orientadoras, como a OP-710 do BID.
No aspecto qualitativo foi realizado um grupo focal com 7 moradores da comunidade de São
José selecionados pela ETTS (Equipe Técnica de Trabalho Social). Foram realizadas ainda
entrevistas com representantes de órgãos municipais e técnicos envolvidos (11
entrevistados), sendo eles: EMUSA (Social), PGM (Procuradoria Geral do Município), CNCSJ
(Consórcio Nova Comunidade São José, responsável pelas obras), Regularização Fundiária
(Urbaniza).
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3

Contexto da área de Intervenção

3.1

Características Gerais do Município

O município de Niterói localiza-se na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro
(RMRJ), área composta por 21 municípios que juntos somam 74% da população do Estado.
Destes, o mais populoso é a capital (Rio de Janeiro), que concentra 53% da população, seguido
por São Gonçalo (8%), Duque de Caxias (7%), Nova Iguaçu (7%) e Niterói (4%). De acordo com
o último Censo do IBGE (2010), Niterói possui 487.562 habitantes em uma área de 133.916
km².
Figura 1 – Mapa RMRJ

Fonte: https://upload.wikimedia.org

A trajetória do município de Niterói se inicia a partir do ano de 1573, quando a aldeia fundada
por Arariboia recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios, reconhecido como o
primeiro núcleo de povoamento. A chegada da Corte de D. João VI à colônia brasileira em
1808, foi culminante para o ápice e progresso das freguesias do recôncavo e principalmente
a de São João de Icaraí.
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Em 1841, foi idealizado o Plano Taulois ou Plano da Cidade Nova, abrangendo o bairro de
Icaraí e parte de Santa Rosa, constituindo-se num plano de arruamento de autoria do
Engenheiro francês Pedro Taulois e organizado após a elevação da cidade a condição de
capital, que impulsionou uma série de desenvolvimentos urbanos, dentre os quais, a
implantação de serviços básicos como a barca a vapor (1835), a iluminação pública a óleo de
baleia (1837), os primeiros lampiões a gás (1847), abastecimento de água (1861), o
surgimento da Companhia de Navegação de Nictheroy (1862), bonde de tração animal da
Companhia de Ferro-Carril Nictheroyense (1871), Estrada de Ferro de Niterói, que ligava a
cidade às localidades do interior do estado (1872), bondes elétricos (1883) entre outros.
Como integrante da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade atraiu contingente
populacional em busca de trabalho e renda, processo impulsionado pelo desenvolvimento
industrial da região e pela qualidade de vida oferecida. A partir de meados do século XX, e
com a implantação da Ponte Presidente Costa e Silva na década de 70, o desenvolvimento
municipal sofreu um grande impacto que intensificou significativamente o fluxo migratório
entre os municípios a oeste e a leste do Estado do Rio. O aumento no fluxo de pessoas em
busca de moradia nos bairros próximos às áreas centrais do Rio acarretou na ocupação
territorial e urbana de áreas mais afastadas do centro de Niterói redirecionando a ocupação
para áreas expansivas da cidade. Fato comum ainda nos dias atuais, o processo de
crescimento desordenado produziu, entre outros, ocupações subnormais que se
manifestaram e consolidaram em novas áreas, tais quais, as que se descortinam nesse PER.
3.2

Características Gerais das áreas de intervenção

Pertencentes a região norte do município de Niterói, as comunidades de São José e Igrejinha,
localizam-se nos bairros do Fonseca e Caramujo. Zonas de significativo adensamento
populacional, estes bairros possuem histórico de ocupação irregular a partir da década de 80,
mesmo período de origem do “lixão do Morro do Céu”, que atraiu famílias mais pobres à esta
região, dada a necessidade de utilização deste aterro sanitário como fonte de trabalho e
renda.
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Figura 2 – Mapa das regiões de Niterói

Figura 3 – Mapa Bairros de Niterói

Fonte: FGV, 20151

1

FGV PROJETOS. Leitura Técnica da Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Niterói: Caderno
de Mapas. Niterói: 2015.
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Com o crescimento populacional desordenado e a consequente perpetuação das
desigualdades sociais, moradias precárias surgiram como alternativa de sobrevivência à
parcela mais carente da população que recorreu a soluções habitacionais improvisadas, sem
qualquer tipo de auxílio técnico. Na grande maioria das situações, essas construções foram
executadas em áreas irregulares, desprovidas de saneamento básico ou pavimentação, e com
grande risco geológico, como topos de morro ou encostas. Ocupações que, por sua vez,
agravam situações de precarização, tendo como consequências o aumento do número de
mortes por deslizamento de encostas e graves danos ambientais.
Excetuando-se as regiões aqui tratadas, as partes baixas dos bairros do Fonseca e Caramujo,
possuem características regulares de estruturação urbana com rede de coleta de esgotos,
rede de drenagem pluvial e abastecimento de água, iluminação pública, oferta de transporte
público e coleta de resíduos sólidos.
No tocante aos serviços, existem unidades escolares e unidades de saúde no entorno das
Comunidades, contudo, não há áreas consolidadas para prática de esporte ou lazer, e aquelas
existentes são insuficientes e requerem reestruturação.
Figura 4 – Localização São José e Igrejinha

Fonte: https://geo.niteroi.rj.gov.br/civitasgeoportal/
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4
4.1

O PRODUIS
Justificativa do Projeto de Intervenção

Nas últimas décadas o número de calamidades em áreas urbanas relacionadas a desastres
socioambientais no estado do Rio de Janeiro tem se elevado, especialmente nos períodos de
chuva, compreendidos entre os meses dezembro e abril. A falta de opções de moradia para
população de baixo poder aquisitivo na região metropolitana do estado é recorrente, e na
região de Niterói não seria diferente.
A estruturação geográfica do Município de Niterói, composta por montanhas e outras áreas
de elevada inclinação, faz com que parte das habitações precárias da cidade seja construída
em regiões de encosta e áreas de difícil acesso, tal qual as localidades de São José.
Figura 5 – Aspecto do Relevo em Niterói

Fonte: FGV, 2015
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De acordo com as informações do documento de Apoio à revisão do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU) do munícipio de Niterói2, a Defesa Civil aponta:
“As principais regiões que apresentam registros associados a
escorregamentos são caracterizadas por áreas de processo intenso de
ocupação não planejada, associadas a cortes irregulares em terrenos
com alta declividade que não apresentam condições favoráveis para o
uso e ocupação do solo. Os cortes realizados nos terrenos são
predominantemente verticais, sem estruturas de contenção, estando
ainda associados a aterros irregulares, não compactados, tendo o
lançamento sem controle de águas servidas sobre o solo, bem como o
descarte irregular de resíduos tanto de origem doméstica como de
entulhos de construção civil”.
No relatório “Carta de Risco Iminente a Escorregamentos no Município de Niterói” elaborado
pela Defesa Civil, foi feito um mapeamento dos registros de ocorrências, ameaças e vistorias
preventivas para os eventos de risco geológico por áreas de região administrativa, registrados
entre 2009 e 2010. Os dados foram disponibilizados a partir de 2011, quando foram
registrados 1.666 casos conforme tabela abaixo, tendo uma concentração na Região Norte,
área de intervenção do BID/PRODUIS, de 56% dos registros.
Tabela 1 – Ocorrências de Deslizamentos por Região
Total

%

Norte

938

56,3

Praias da Baía

398

23,9

Pendotiba

252

15,1

Oceânica

58

3,5

Leste

20

1,2

Total

1666

Região Administrativa

Fonte: FGV, 2015 (com informações da Defesa Civil/Prefeitura de Niterói)

2

FGV, 2015.
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Em abril de 2010, um desastre socioambiental de grandes proporções ocorreu na comunidade
do Morro do Bumba, no bairro de Viçoso Jardim, região vizinha à poligonal do projeto.
Situação que ocasionou a morte de dezenas de pessoas, deixando outras centenas
desabrigadas. Neste mesmo período houve ainda, acidente de semelhante natureza na área
de São José, mais especificamente no núcleo 2, área do Trezentos e Quarenta (TQ).
Buscando a mitigação desse cenário de iminente risco, neste mesmo ano o projeto
BID/PRODUIS é elaborado para executar intervenções como pavimentação, drenagem,
saneamento, contenção de encostas e construção de equipamentos sociais para redução
destas intercorrências e consequente elevação da qualidade de vida desta população.
4.2

Síntese do Projeto de Urbanização

O PRODUIS visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos do município, a partir da
execução de projetos urbanos e sociais estruturado em 04 (quatro) componentes: (I)
Urbanização de Comunidades e Inclusão Social, (II) Mobilidade Urbana; (III) Reabilitação de
Áreas do Centro e (IV) Fortalecimento Institucional.
Quadro 1 - Eixos do Programa

Eixos

Ações

(I) Urbanização de Melhoria das condições de urbanização e saneamento ambiental e
Comunidades e ampliação de rede de equipamentos e serviços sociais.
Inclusão Social
(II)
Mobilidade Melhoria das condições de Mobilidade e Segurança no Transporte.
Urbana
III) Reabilitação Recuperação de Áreas de lazer no Centro da Cidade
de Áreas do
Centro
(IV)
Fortalecimento
Institucional

Institucional Fortalecimento da Gestão e Capacitação dos Funcionários
Municipais
Fonte: UGP, 2019
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Figura 6 - Masterplan

Fonte: UGP, 2019.

Para execução das ações do programa, optou-se por distintos formatos de zoneamento nas
áreas de São José e Igrejinha. Por sua extensão territorial, a poligonal de São José foi subdivida
em 09 (nove)3 núcleos de intervenção. Em Igrejinha, por tratar-se de poligonal
territorialmente mais concentrada, a área de intervenção se configura em único núcleo que
contempla ruas e/ou equipamentos públicos.

NÚCLEOS DE INTERVENÇÃO

Toda a comunidade receberá obras de melhorias e requalificação urbana. Para simplificar a elaboração dos
projetos as propostas foram reunidas
áreasdedeIntervenção
intervenção,
de núcleos.
Figura 7 -por
Núcleos
emque
São chamamos
José

7

3

10
2

8

4

1
9

POLIGONAL DE PROJETO
INTERVENÇÃO

Fonte: UGP, 2019
3

A numeração não se apresenta sequencialmente, devido a alterações sofridas no escopo das obras. As áreas
número 5 e 6, correspondentes à construção de uma creche e de unidades habitacionais não serão
contempladas nesta fase do projeto.
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Quadro 2 - Núcleos de Intervenção em São José

Núcleos

Intervenções

Núcleo 1: Travessa do
Marinheiro e Subida
do 650

Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas calçadas e escadarias, Paisagismo,
Contenção de Encostas, Iluminação Pública e implantação de pontos de coleta de
lixo.

Núcleo 2: Subida do Intervenção: Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas Calçadas e Escadarias,
340.
Paisagismo, Contenção de Encostas, Iluminação Pública e implantação de pontos de
coleta de lixo.

Núcleo 3: Trevo das
Ruas
São
José,
Jerônimo Afonso e
Travessa São José.

Praça com Atividades de lazer, Academia da Terceira Idade, Anfiteatro para Eventos,
Pista de Caminhada, Área de patinação, Parque Infantil e Paisagismo.

Núcleo 4:
Ruas
Jardim Alvorada e
Cândido Miguel da
Costa.

Intervenções: Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas Calçadas e Escadarias,
Paisagismo, Contenção de Encostas, Iluminação Pública e Implantação de pontos de
coleta de lixo.

Núcleo 7: Rua São
Jerônimo e Biquinha

Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas Calçadas e Escadarias, Paisagismo,
Contenção de Encostas, Iluminação Pública e Implantação de pontos de coleta de
lixo.

Núcleo 8: Rua São
José, Travessa São
José
e
Avenida
Jerônimo Afonso.

Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas Calçadas, Paisagismo, Contenção de
Encostas, Iluminação Pública, Implantação de pontos de coleta de lixo e de paradas
de ônibus. As intervenções do Projeto de Drenagem serão estendidas à Alameda
São Boaventura para atender à critérios de segurança para o deságue do volume de
água que será captado pela nova rede implantada. Essa intervenção está fora da
área da Comunidade e irá garantir que as obras não causem problemas em outros
trechos do bairro.

Núcleo 9: Travessa
São José e Sem Terra

Drenagem, Pavimentação, Melhorias nas Calçadas e Escadarias, Paisagismo,
Contenção de Encostas, Iluminação Pública e Implantação de pontos de coleta de
lixo.

Núcleo 10 – 1ª etapa:
Avenida
Jerônimo
Afonso próximo à Rua
São Jerônimo

Drenagem e Contenção da Encosta

Núcleo 10 - 2ª etapa:
Avenida
Jerônimo
Afonso próximo à Rua
São Jerônimo

Implantação de Praça com quadra poliesportiva
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4.3

Justificativas para o Reassentamento

Tendo em vista o escopo da intervenção, foram definidos os seguintes motivos para
demolição dos imóveis que incidem em reassentamento da população:
Quadro 3 – Motivos de Remoção

Motivos

de Justificativa

Remoção
Imóveis
Entende-se como imóveis em risco, as unidades construídas em áreas de
localizados em eminente deslizamento e/ou em precárias condições estruturais ou salubridade.
área de risco
Sem, entretanto, desconsiderar a dimensão social do risco a que estas famílias
estão sujeitas, conforme outorgado pela Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil – PNPDEC, instituída pela lei 12.608, de 10 de abril de 2012, onde está entre
as obrigações do Poder Público assegurar o direito à moradia face à ocorrência
de riscos e desastres socioambientais que resultem na alteração da dinâmica de
vida destas populações. Algumas destas construções já possuem laudo de
interdição expedido pela Defesa Civil Municipal. E todas as situações de risco
foram revisadas pelas equipes responsáveis pelos projetos de intervenção e de
obras para verificação das possibilidades de eliminação ou mitigação dos riscos.
Escombros

Construções que foram abandonadas pelos seus moradores/possuidores e que
atualmente encontram-se destruídas e inabitáveis. Muitas estão localizadas em
área de risco e possuem laudo de interdição pela Defesa Civil Municipal.

Frente de Obras

Construções que precisarão ser removidas para implantação do desenho urbano
proposto e outras intervenções previstas no escopo da obra como estabilizações
geotécnicas.

Fonte: UGP, 2019
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5

Caracterização dos Imóveis a serem removidos e da População a ser
reassentada

5.1

Situação Fundiária

De acordo com o Diagnóstico Fundiário (Urbaniza, 2018), as pesquisas urbanística, social e
fundiária realizadas durante a elaboração dos macrodiagnósticos identificaram um histórico
de ocupação iniciado na década de 1930, a partir do loteamento São José. Tal gleba foi
posteriormente parcelada em lotes menores e vendida para terceiros. O documento citado
apresenta o mapeamento dos loteamentos localizados em cartórios ou com projetos
aprovados, além das áreas de interesse de desapropriação para implantação do projeto de
reurbanização da área (apenas uma pequena área não apresentava registros localizados).
Figura 8 – Mapa Fundiário Preliminar

Fonte: Urbaniza, 2018 apud Relatório Cobrape/Ecologus, 2015
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O estudo concluiu que:
“existe um número mínimo de áreas públicas, algumas cedidas à
Prefeitura durante algum processo de quitação de dívidas, ou devido
à expropriação para criação de depósito de lixo. Outras consideradas
hoje áreas de preservação, são passíveis de desapropriação para fins
de preservação, sendo encostas íngremes e topos de morro. Assim o
maior número de lotes da área é de propriedade particular e
registrados em algum loteamento (...). Porém, o crescimento
desordenado, a ocupação irregular da área ao longo dos anos, aliada
ao abandono dos proprietários, traz uma nova distribuição fundiária
para a localidade, sendo necessário o processo de regularização”
(URBANIZA, 2018, p. 30)4.

5.2
5.2.1

Caracterização dos Imóveis
Considerações Preliminares

As informações apresentadas e analisadas nesta seção foram extraídas do Banco de Dados da
Comunidade de São José. São fruto do cadastramento social realizado durante o ano de 2017
e da atualização cadastral implementada em 2019, sendo possível a complementação de
informações e atualizações de dados.
5.2.2

Base Total de Imóveis e Motivos de Remoção

Na comunidade de São José serão removidos 74 imóveis (ver Anexo 04, planilha indicativa
dos dados cadastrais das famílias indicadas; e Anexo 07, fichas de identificação dos imóveis)
sendo o principal motivo de remoção a localização do imóvel em “área de risco”.

4

URBANIZA. Projeto de Regularização Fundiária da Comunidade de São José e Igrejinha – Diagnóstico Fundiário
– Relatórios 1 a 3. Niterói, 2018.
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Gráfico 1 – Justificativa de Remoção

Justificativa de Remoção

17; 23%
ÁREA DE RISCO
ESCOMBRO
11; 15%

46; 62%

OBRAS

Fonte: UGP, 2019

A distribuição das localidades e motivos de remoção são apresentados na tabela a seguir:

Tabela 2 – Justificativa de Remoção por Área
Áreas
ÁREA DE RISCO
ESCOMBRO
BIQUINHA
7
0
CASCATINHA
23
3
DONA ZINHA
1
0
JERONIMO AFONSO
0
0
SÃO JOSÉ
0
0
SEM TERRA
8
0
TREZENTOS E QUARENTA
7
8
Total Geral – SÃO JOSÉ:
46
11

OBRAS
5
0
3
6
2
0

1
17

Total Geral
12
26
4
6
2
8
16
74

Fonte: UGP, 2019

As localidades Cascatinha e Trezentos e Quarenta são as concentram maior número de
reassentamentos necessários (26 e 16 casos, respectivamente. Em ambas também estão os
maiores volumes de unidades cujo motivo do reassentamento é “área de risco”).
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5.2.3

Usos dos Imóveis

A maior parte dos imóveis a serem removidos em São José são de uso residencial (96%).
Gráfico 2 – Uso dos Imóveis

Uso dos Imóveis
3; 4%

COMERCIAL
RESIDENCIAL

71; 96%

Fonte: UGP, 2019

Tabela 3 – Uso dos Imóveis

Áreas
BIQUINHA
CASCATINHA
DONA ZINHA
JERONIMO AFONSO
SÃO JOSÉ
SEM TERRA
TREZENTOS E QUARENTA
Total Geral

COMERCIAL
0
0
0
0
2
0
1
3

RESIDENCIAL Total Geral
12
12
26
26
4
4
6
6
0
2
8
8
15
16
71
74

Fonte: UGP, 2019

Apenas 3 imóveis foram cadastrados como comercial, sendo estes:


SJ-01: cadastrado como ocupado e como “área da serralheria”, estado de
conservação razoável e sem informações sobre interdição. A área em que está

24

situado o imóvel destina-se à implantação da praça recreativa. A solução
apresentada, portanto, será a desapropriação do terreno5.


SJ-02: cadastrado como desocupado em 2017, sem informações sobre atividade
realizada e interditado;



TQ-10: cadastrado como desocupado, porém com registro de “misto bar e casa” e
ainda “salão e área frontal”, estado de conservação razoável e sem informações sobre
interdição.

Em todos esses casos a remoção é justificada pelas necessidades da obra.

Fachada SJ 01

Fachada SJ 02

5

O processo de desapropriação (0022149-1820198.19.0002) já se encontra em juízo aguardando deliberação
para os encaminhamentos devidos referentes aos imóveis SJ 01 e SJ 02.
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Fachada TQ 10

A tabela abaixo apresenta a relação entre os usos dos imóveis6 e os motivos de remoção. Por
ela é possível verificar que:
(i)

O principal motivo para a remoção de imóveis residenciais deve-se ao fato de estarem
localizados em área de risco;

(ii)

Os escombros indicados à demolição foram identificados como de uso residencial;

(iii)

A remoção de imóveis de uso comercial tem como motivação principal a realização das
obras necessárias nas comunidades.
Tabela 4 – Justificativa de Remoção x Usos dos Imóveis

Justificativa de remoção

COMERCIAL
0
0
3
3

ÁREA DE RISCO
ESCOMBRO
OBRAS
Total Geral

Usos
RESIDENCIAL Total Geral
46
46
11
11
14
17
71
74

Fonte: UGP, 2019

6

Considerando que todos os imóveis da comunidade da Igrejinha indicados ao reassentamento são de uso
residencial.
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5.2.4

Interdições

A atualização cadastral realizada nesta comunidade identificou o status dos imóveis com
relação a interdição, como “interditado, desinterditado ou escombro”. Para São José foram
identificados 31 imóveis declarados pelos entrevistados como “interditados”, 10 como
desinterditados e 10 como escombros. Para 23 imóveis não foi identificada situação de
interdição.
Tabela 5 - Interdições

Áreas
BIQUINHA
CASCATINHA
DONA ZINHA
JERONIMO AFONSO
SÃO JOSÉ
SEM TERRA
TREZENTOS E QUARENTA
Total Geral
%

DESINTERDITADO ESCOMBRO INTERDITADO
3
6
5
2
12

2
8
10
13,5%

10
13,5%

4
1
3
5
31
41,9%

NI Total Geral
3
12
7
26
4
4
2
6
1
2
3
8
3
16
23
74
31,1%
100%

Fonte: UGP, 2019

Gráfico 3 – Situação dos imóveis: Interdições (São José)

Interdição

10; 13%
23; 31%

DESINTERDITADO
10; 14%

ESCOMBRO
INTERDITADO
NI

31; 42%

Fonte: UGP, 2019
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5.2.5

Condição de Ocupação

Na comunidade de São José, 73% (54) dos imóveis a serem removidos são próprios, 12% (9)
são cedidos, 8% (6) são alugados, e 4% (3 unidades) tem ocupação irregular. Para 2 unidades
não se obteve informação (1 vazio e 1 recusa).
Gráfico 4 – Condição de Ocupação dos Imóveis

Condição de Ocupação
1; 1%
6; 8%
ALUGADO
9; 12%
3; 4%

CEDIDO
IRREGULAR
1; 2%

OCUPADO (RECUSA)
PROPRIO

54; 73%

SI

Fonte: UGP, 2019

5.2.6

Documento de posse/propriedade

Para os 54 imóveis identificados como próprios em São José, somente 06 informaram possuir
algum documento de comprovação de titularidade, sendo estes: contrato de compra e venda
(BQ-02E e ST-29), recibo (JAF-02A, ST-28, ST-31 e ST32B).
5.2.7

Tempo no imóvel

Entre os imóveis cadastrados na comunidade São José o tempo médio de ocupação no imóvel
identificado foi de 15 anos, sendo o mínimo 1 ano e o máximo 58 anos. Durante as entrevistas
com moradores e no grupo focal realizado os participantes informaram que residem há
muitos anos, sendo que nenhum disse residir há menos de 10 anos. O tempo de residência
somado aos vínculos sociais formados em consequência deste tempo podem ser indicadores
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de uma possível resistência ao reassentamento. A equipe de trabalho técnico social
desenvolverá aspectos relativos ao pertencimento, ao risco de permanência em área de risco,
e ao mesmo tempo, a possibilidade trazida pelo reassentamento, de fixação em um novo local
com mais infraestrutura, nos atendimentos previstos durante as etapas de mediação e
negociação.
5.2.8

Características físicas: número de pavimentos e estado de conservação

A maior parte dos imóveis cadastrados em São José possuem somente 1 pavimento (43
unidades). Os que possuem 2 pavimentos contabilizam 22 unidades e com 3 pavimentos foi
identificado somente uma unidade (CC-16B, uso residencial).
Gráfico 5 – Número de Pavimentos

Número de Pavimentos
1; 1%

8;
11%

22; 30%

1

43; 58%

2

3

NI

Fonte: UGP, 2019

Dos 74 imóveis indicados ao reassentamento em São José, somente 14 foram classificados
com estado de conservação bom. Outros 54 foram considerados como precário ou “razoável”.
Em 6 situações não foi informado o estado de conservação.
Tabela 6 – Estado de Conservação

Áreas
BIQUINHA
CASCATINHA
DONA ZINHA
JERONIMO AFONSO
SÃO JOSÉ

BOM
3
7
1

29

NI PRECÁRIO
2
3
9
1
1
1

RAZOÁVEL
7
7
3
3
2

Total Geral
12
26
4
6
2

SEM TERRA
TREZENTOS E QUARENTA
Total Geral

2
1
14

1
1
6

1
10
24

4
4
30

8
16
74

Fonte: UGP, 2019

Ao cruzarmos os dados sobre a situação de interdição e o estado de conservação dos imóveis,
verificamos que, entre aqueles em que se obteve informação, alguns dos que foram
classificados como “situação precária” estão em condição de escombro (10 unidades). Dos
imóveis classificados como estado de conservação razoável, 14 estão interditados e 03
desinterditados. E entre aqueles identificados como bem conservados, totalizando 07, foram
identificados como interditados
Tabela 7 – Estado de Conservação x Situação de Interdição

Estado de Conservação
BOM
NI
PRECÁRIO
RAZOÁVEL
(vazio)
Total Geral

Situação de Interdição
ESCOMBRO INTERDITADO
7
3
10
7
14

DESINTERDITADO
4
3
3
10

10

31

NI Total Geral
3
14
3
6
4
24
13
30
23

74

Fonte: UGP, 2019

5.2.9

Quantidade de Moradores

Em São José, portanto, foram identificados 137 moradores a serem impactados pelo processo
de reassentamento – uma média de 1,8 habitantes/domicílio. A maior parte dos imóveis a
serem removidos possui somente 1 morador (17 imóveis). Os imóveis identificados como não
tendo moradores são escombros. Somente 3 imóveis possuem 6 moradores ou mais (CC-03,
CC-08-B, ST-28).
Tabela 8 – Número de Moradores

Áreas

0

1

2

BIQUINHA
CASCATINHA
DONA ZINHA

2
2
0

2
10
0

1
5
1

30

Número de Moradores
3
4
5
6
7 NI
Quantidade de Imóveis
4
1
0
0
0
2
1
3
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0

Total Geral
12
26
4

JERONIMO AFONSO
SÃO JOSÉ
SEM TERRA
TREZENTOS E QUARENTA
Total Geral

1
0
0
7
12

1
0
1
3
17

1
0
3
3
14

0
0
2
1
10

0
0
1
1
7

2
0
0
0
3

0
0
1
0
2

0
0
0
0
1

1
2
0
1
8

6
2
8
16
74

Fonte: UGP, 2019

De todos os imóveis cadastrados em São José, somente em 1 registrou-se a coabitação
familiar (CC-20A).
5.2.10 Benefícios Sociais

O cadastro realizado identificou que moradores de 11 imóveis que serão removidos afirmam
estar recebendo Aluguel Social. São eles: BQ02F; CC16B; CC17; CC19; TQ01; TQ02; TQ04;
TQ05A; TQ05B; TQ05C e TQ06A.
Em outros 11 imóveis foram identificados moradores que recebem Bolsa Família, sendo estes:
BQ06A; BQ06B; BQ06C; CC08B; CC16A; DZ05; JAF04A; ST32B; ST34; TQ03 e TQ12.
Outras 12 famílias afirmaram já terem sido contempladas com unidade habitacional através
de programa municipal, sendo estas: BQ01; BQ02A; BQ02D; CC01; CC08B; CC10B; CC16D;
CC18; CC20A; SJ02; TQ03 e TQ08.
Cabe destacar que as informações apresentadas acima foram auto declaratórias, ou seja,
foram fornecidas pelos moradores cadastrados.
Buscando o alinhamento e elucidação das informações, todos esses dados estão sendo
cruzados com as Secretarias de Habitação e Regularização Fundiária (SMHRF) e a Secretaria
Municipal de Assistência e Direitos e Humanos (SEASDH), que é quem controla o acesso ao
CADÚnico do município. O objetivo desse alinhamento é indicar se algum dos beneficiários
do programa de reassentamento do PRODUIS já foi beneficiado em algum outro programa
habitacional do Município.
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5.3

Caracterização socioeconômica da população a ser reassentada

A caracterização socioeconômica da comunidade de São José foi elaborada e entregue pela
UGP no documento “Plano de Reassentamento Involuntário – São José-Caramujo”
(novembro/2017). Uma vez que não há dados novos, neste PER optamos somente por
destacar alguns pontos importantes para compreensão do perfil da população:


Há uma distribuição equilibrada entre homens e mulheres chefes de família, sendo a
participação destas ligeiramente maior (44% e 45%, respectivamente).



A faixa etária predominante dos chefes de família está entre 31 e 40 anos (37%).
Chefes de família entre 41 e 60 anos correspondem a 30%. Destaca-se a presença de
chefes de família acima de 61 anos (7%) e entre 17 a 18 anos (10%) que representam
grupo de maior vulnerabilidade.



Perguntados sobre o estado civil do chefe de família, a pesquisa apresentou um
percentual de casados e solteiros relativamente próximos, sendo 34% de casados,
seguidos de 29% de solteiros, 8% de casais em união estável, 6% divorciados e 9%
viúvos.



Entre os chefes de família, 2% foram identificados como portadores de necessidades
especiais.



Majoritariamente os chefes de família são naturais do Rio de Janeiro e Niterói (51% e
18%, respectivamente).



Quanto a auto declaração racial, 27% se declaram negros, 24% pardos, 19% brancos,
não havendo auto identificação como indígena.



Relativo à renda, a atualização cadastral indicou os seguintes percentuais:



Renda mensal. 35% afirmaram receber até 1 salário mínimo, 24% possuem renda
entre 1 a 2 salários mínimos, 8% de 2 a 3 salários, 3% de 3 a 4 salários mínimos. Apenas
5% informaram não receberam renda alguma e 24% não informaram a renda. e
apenas. Aglutinando esses percentuais percebe-se que 32% dos declarantes possuem
salários entre 1 a 3 salários mínimos, 3% acima e 35% inferior a um salário mínimo,
evidenciando preocupante situação de limiar de pobreza que afeta a comunidade.
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O grau de instrução destes chefes de família é baixo: somente 5% possuem ensino
fundamental completo e 18% ensino fundamental incompleto, contrastando com o
mesmo percentual de chefes de família que completaram o ensino médio. O
percentual de pessoas com ensino médio incompleto é um pouco maior que 8%.
Formados no ensino superior completo representam apenas 3% dos chefes de família.
Não se registrou declarantes chefes de famílias analfabetos.



Um pouco mais que 12% de chefes de família se declararam domésticas, 5% pedreiros,
4% motoristas 3% cozinheiras e porteiros, e com um percentual aproximado tem-se
os comerciantes. As demais profissões apareceram com um percentual de 2% entre
as quais: manicure, contadores, cabelereiras, cobradores de ônibus, costureiras.



É possível notar que predominam ocupações que não demandam nível educacional
elevado, e que, consequentemente, pagam salários mais baixos e que, em geral,
possuem relações instáveis de trabalho.



70% das famílias entrevistadas não participam de qualquer programa social.



Somente 5% dos entrevistados afirmaram à época receber aluguel social e 15% bolsa
família.



Entre aqueles que recebiam benefício social, 56% estavam com valores entre R$300 e
R$ 400, 33% até R$ 200 e 6% entre R$200 e R$300.



60% dos entrevistados afirmaram não ter atividades de lazer. Entre os 20% que
afirmaram, os locais citados como frequentados foram Praça do Bumba, Praça Seca e
Horto Municipal.



A pesquisa realizada identificou o interesse por cursos profissionalizantes. Aqueles
que receberam maiores indicações foram cursos de embelezamento (maquiagem,
cabelo);

manipulação,

higienização

empreendedorismo.
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6 Marco Legal do Reassentamento
O marco legal do reassentamento ora proposto está respaldado pela legislação federal,
estadual e municipal pertinentes, além de atender as especificações, objetivos e princípios da
OP-710 do BID (Política Operacional sobre Reassentamento Involuntário). Nesta seção,
destacamos os documentos e principais aspectos relacionados ao reassentamento das
famílias das comunidades em foco.
6.1

Documentação Legal e Principais Assuntos
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Constituição

A Constituição Federal de 1988 inclui a moradia como direito social básico dos
cidadãos brasileiros (art. 6°).
Federal, de 1988
Além disso, em seu art. 5°, estabelece o direito de propriedade, o atendimento
desta à função social assim como indica que “a lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse
social, mediante justa e prévia indenização”.
No capítulo sobre Política Urbana, o art. 182 define que a política de
desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, tem por
objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes”. E o art. 183 estabelece que “aquele
que possuir como sua área urbana até 250m² por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural”.
Código Civil - Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o
10.406, de 10 de direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou
detenha.
janeiro de 2002
§ 4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado
consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco
anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em
conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de
interesse social e econômico relevante.
§ 5o No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida
ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do
imóvel em nome dos possuidores.
Lei Federal 4132, Define os casos de desapropriação por interesse social, indicando que esta
deverá ser decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou
de 1962
condicionar o seu uso ao bem-estar social.
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10.257

Lei

12.608,

PRINCIPAIS ASSUNTOS

de Estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
2011 – Estatuto propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
da Cidade
de Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.
“ Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à
2012
ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou
processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as
providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de
contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de
edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro.
§ 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância
dos seguintes procedimentos:
I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre
os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros;
e
II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo
técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas
pelo poder público para assegurar seu direito à moradia.
§ 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas
que impeçam a reocupação da área.
§ 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados,
quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de
atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos
programas públicos de habitação de interesse social.”
Portaria 317 de Estabeleceu medidas e procedimentos a serem adotados em casos de
2013 (Ministério deslocamentos involuntários de famílias de suas moradias ou do exercício de
atividades econômicas, provocadas por programas sob responsabilidade
das Cidades)
daquele Ministério, inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC).
Entre as diversas indicações, esta Portaria define o Plano de Reassentamento
e Medidas Compensatórias (PRMC) como instrumento que assegura “que as
famílias afetadas tenham acesso a soluções adequadas para o deslocamento e
para as perdas ocasionadas pela intervenção” (art.4°).
Estabelece ainda definições conceituais e operacionais, em que se destacam:
 Reassentamento: processo de realocação física por meio de reposição
do imóvel afetado por unidade habitacional ou comercial construída
especificamente para esse fim ou adquirida no mercado, que são
adjudicadas, de acordo com as características da intervenção, de
forma onerosa ou sem custo para a família reassentada;
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Reposição de imóveis: reassentamento, permuta, aquisição direta ou
aquisição assistida, que visem ao acesso a imóvel de mesmo uso e com
características similares àquele atingido, desde que garantidas as
condições de habitabilidade, de segurança jurídica – regularizados ou
passíveis de regularização – e de moradia digna;
 Medidas Compensatórias: conjunto de ações que visam a assegurar
que as famílias afetadas sejam compensadas, de maneira justa, de
forma a restaurar, e se possível melhorar, as condições sociais, de vida
e de renda.
Esta portaria ainda orienta que o PRMC apresente a definição dos direitos e do
público elegível, tendo em vista a forma de ocupação, a situação fundiária e a
condição socioeconômica diagnosticadas, e, a partir destas, as medidas
compensatórias aplicáveis, considerando as seguintes situações:
a) quanto à situação de posse ou propriedade da população afetada
 quando proprietário do imóvel residencial ou não residencial
afetado;
 quanto possuidor direto de imóvel atingido de propriedade de
terceiros, desde que:
o não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel de
mesmo uso do imóvel atingido;
o resida ou exerça diretamente atividade econômica no
imóvel atingido no momento da realização do cadastro
socioeconômico;
 quando titular de benfeitoria que exerça posse direta sobre o
imóvel atingido de propriedade de terceiros;
 quando titular de benfeitoria sobre imóvel atingido de
propriedade de terceiros, que não esteja na posse direta;
 quando inquilino de baixa renda.
b) Quanto às soluções aplicáveis de acordo com a titularidade da
população afetada sobre a área ou edificações:
 Desapropriação do imóvel, conforme legislação vigente;
 Reposição do imóvel atingido;
 Indenização pelas benfeitorias;
 Pagamento pecuniário no valor correspondente a, no mínimo, 3
meses de aluguel de imóvel em condições similares àquele locado
que tenha sido atingido pela intervenção.
A portaria também indica que as indenizações terão seus valores, formas de
cálculo e pagamentos estabelecidos pelos estados e municípios, de acordo
com as especificidades locais. Além disso, coloca que estados e municípios
poderão incorporar outras medidas e soluções de atendimento, adequadas às
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especificidades locais, desde que garantido o acesso à moradia digna e às
condições necessárias à restauração ou à melhoria das condições sociais, de
vida e de renda das famílias afetadas.
Lei
Federal Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de
controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da
13.140/2015
administração pública.
CAPÍTULO II
DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS EM QUE FOR PARTE PESSOA JURÍDICA
DE DIREITO PÚBLICO
Seção I
Disposições Comuns
Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar
câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos
respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, com competência para:
I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de
composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de
direito público;
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de
conduta.
§ 1º O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata
o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado.
§ 2º A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e
será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente
federado.
§ 3º Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e
constituirá título executivo extrajudicial.
§ 4º Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste
artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou
concessão de direitos sujeitos a autorização do Poder Legislativo.
§ 5º Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a
prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômicofinanceiro de contratos celebrados pela administração com particulares.
Art. 33. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos
poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na
Subseção I da Seção III do Capítulo I desta Lei.
Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, onde houver, poderá instaurar, de ofício ou mediante
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provocação, procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à
prestação de serviços públicos.

Lei

Federal Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, e dá outras providências.
Art. 15. Poderão ser empregados, no âmbito da Reurb, sem prejuízo de outros
13.465/2017
que se apresentem adequados, os seguintes institutos jurídicos:
I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;
II - a usucapião, nos termos dos arts. 1.238 a 1.244 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil) , dos arts. 9º a 14 da Lei nº 10.257, de 10 de julho
de 2001 , e do art. 216-A da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 ;
III - a desapropriação em favor dos possuidores, nos termos dos §§ 4º e 5º do
art. 1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
IV - a arrecadação de bem vago, nos termos do art. 1.276 da Lei nº 10.406, de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
V - o consórcio imobiliário, nos termos do art. 46 da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001;
VI - a desapropriação por interesse social, nos termos do inciso IV do art. 2º da
Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962;
VII - o direito de preempção, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei nº 10.257,
de 10 de julho de 2001;
VIII - a transferência do direito de construir, nos termos do inciso III do art. 35
da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
IX - a requisição, em caso de perigo público iminente, nos termos do § 3º do art.
1.228 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);
X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular,
nos termos do art. 40 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979;
XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu
detentor, nos termos da alínea f do inciso I do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
XII - a concessão de uso especial para fins de moradia;
XIII - a concessão de direito real de uso;
XIV - a doação; e
XV - a compra e venda.
Em seu art. 39 a nova lei determina que para que seja aprovada a Regularização
Fundiária em núcleos urbanos informais situados em áreas de riscos
geotécnicos, de inundações ou outros riscos, deverão ser realizados estudos e
intervenções para eliminação destes. Uma vez que não seja possível a
eliminação, correção ou administração dos riscos, as famílias ocupantes
deverão ser realocadas (§2º).
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Portaria 464, de Dispões sobre o Trabalho Social nos Programas e Ações do Ministério das
Cidades.
julho de 2018
Constituição

do Art. 265. Os projetos governamentais da administração direta ou indireta, que
Estado do Rio de exijam a remoção involuntária de contingente da população, deverão cumprir,
dentre outras, as seguintes exigências:
Janeiro, 1989
I - pagamento prévio e em dinheiro de indenização pela desapropriação, bem
como dos custos de mudança e reinstalação, inclusive, neste caso, para os nãoproprietários, nas áreas vizinhas às do projeto, de residências, atividades
produtivas e equipamentos sociais.
II - implantação, anterior à remoção, de programas socioeconômicos que
permitam às populações atingidas restabelecerem seu sistema produtivo
garantindo sua qualidade de vida.
Decreto Estadual Aprova as diretrizes para a demolição de edificações e realocação de
moradores em assentamentos ou bairros populares que se houverem
43.415, de 2012
necessárias para implementação de projetos, assim como nas situações de
emergência, como catástrofes naturais, incêndios, desabamentos,
deslizamentos e despejos.
Este decreto estabelece que “a realocação compulsória de uma moradia,
mesmo em casos justificados, deve ser precedida de um entendimento e
aceitação, por parte das famílias a serem reassentadas, dos objetivos,
condições e benefícios do projeto”. O decreto estabelece como diretrizes para
o processo de reassentamento:
 A participação da população beneficiada, em todas as etapas do
processo, buscando soluções de consenso quando possível, e o
comprometimento de todos com o sucesso do projeto;
 A real melhoria das condições de habitabilidade da população
objeto da intervenção, mediante a oferta de alternativas de
realocação.
A respeito das alternativas de realocação, o decreto indica que a oferta de
outra moradia ocorrerá por meio da escolha de uma das modalidades/opções
disponibilizadas (que respeitarão a disponibilidade de recursos e
especificidades de cada beneficiário):
 Uma nova moradia no local – mediante a construção de unidades
habitacionais padrão quando previstas ou em um
empreendimento do PMCMV;
 Indenização da benfeitoria;
 A compra de uma nova moradia, preferencialmente, na
proximidade da própria comunidade em área de boa
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acessibilidade e que não envolva riscos, denominada como
“compra assistida”
 Auxílio financeiro específico para liquidação antecipada do
parcelamento de contrato de compra e venda de imóvel celebrado
conforme regras do PMCMV, quando autorizado pelo chefe do
poder executivo, apenas para os casos de realocação de famílias
desabrigadas ou moradoras de área de risco.
 Pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 400,00 até o
reassentamento definitivo.
Para imóveis alugados o decreto estabelece a oferta de indenização da
benfeitoria ao titular e um auxílio financeiro ao locatário. De acordo com o
texto do decreto “este critério evita beneficiar moradores recentes da
comunidade em detrimento dos mais antigos, ao mesmo tempo ressarce o
titular das despesas realizadas na construção da benfeitoria. Além disso dá
condições ao locatário de buscar um novo imóvel para alugar, facilitando o
pagamento do depósito, mecanismo utilizado nos aluguéis em áreas de baixa
renda, em substituição ao fiador. A hipótese de beneficiar somente o locatário
poderia provocar uma onda de despejos durante a implantação do projeto,
como forma do titular da benfeitoria resguardar seus investimentos. Utilizar o
critério de indenizar o proprietário pela benfeitoria e ofertar uma nova moradia
ao locatário poderia provocar o aparecimento de casos de ‘aluguéis fictícios’
beneficiando uma mesma família duas vezes”.
O decreto orienta ainda a respeito das etapas do processo de realocação,
especificamente ao que diz respeito a avaliação das benfeitorias (incluindo
tabela com características dos imóveis e valor máximo de compensação
financeira) e negociação com beneficiários. O decreto também indica a relação
entre os valores de avaliação da benfeitoria a ser demolida com os valores
máximos para compra de outra benfeitoria.
Lei Estadual 6442, Dispõe sobre a incorporação nos planos diretores dos municípios fluminenses
dos documentos do Estado do Rio de Janeiro sobre estudos e mapeamentos
de 2013
de áreas de riscos.
O artigo 6º desta lei determina que “O Poder Executivo tomará as providências
cabíveis para desburocratizar e agilizar a compra assistida pelos cidadãos que
tenham imóveis condenados pela Defesa Civil Estadual, respeitadas as
dotações orçamentárias”.
Decreto Estadual Regulamenta os procedimentos de concessão, fiscalização e supervisão do
aluguel social no Estado do Rio de Janeiro. Neste texto o aluguel social é
44.052, de 2013
definido como benefício assistencial não definitivo destinado a atender
necessidades decorrentes da destruição total ou parcial do imóvel residencial,
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em função de calamidade pública ou remoções de pessoas residentes em área
de risco.
Lei Orgânica de Em seu Capítulo VII, Seção I, estabelece que a política de desenvolvimento
urbano do Município, respeitados os dispositivos constitucionais vigentes, tem
Niterói, de 1990
por objetivo atender ao pleno desenvolvimento das funções sociais da Cidade
e garantir a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar social, conter
diretrizes de uso e ocupação do solo, definição e manutenção das áreas
agrícolas rurais e áreas de interesse especial e social, tendo como instrumento
básico para sua execução o Plano Diretor e Desenvolvimento Urbano
Integrado.
O art. 310, Seção II (da política urbana) estabelece que o poder público
municipal fica obrigado a “propor mecanismos que solucionem conflitos de
uso e ocupação do solo, assegurando a urbanização, regularização fundiária e
titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores,
salvo em risco de vida e em áreas de preservação ambiental”.
Segundo o art. 311 para assegurar as funções sociais da cidade e da
propriedade, o poder público municipal poderá valer-se se instrumentos de
caráter financeiro, jurídico-urbanístico (como desapropriação por interesse
social ou de utilidade); urbanístico institucional (como programas de
regularização fundiária e programas de assentamentos de população de baixa
renda), e administrativo (que inclui a urbanização de áreas faveladas,
loteamentos irregulares e clandestinos).
O art. 340 define que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano,
instrumento básico da política urbana, deve atender, entre outros princípios,
à delimitação das áreas faveladas e de baixa renda, com vistas a garantir sua
urbanização, regularização e titulação, promovendo assentamentos à sua
população.
Lei
Municipal Institui o plano urbanístico da região norte que compreende os bairros: Ilha da
Conceição, São Lourenço, Santana, Barreto, Engenhoca, Tenente Jardim,
2233, de 2005
Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Baldeador, Santa Bárbara e Caramujo, além
de dispor sobre diretrizes gerais, políticas setoriais, zoneamento ambiental,
ordenação do uso e da ocupação do solo e aplicação de instrumentos de
política urbana na região.
Nesta lei, são identificadas as Áreas de Especial Interesse Social da Região
Norte, como as que compõem as comunidades foco do presente PER: Área de
Especial Interesse Social 06 - Rua Garibaldi, na Sub-Região Caramujo.
Lei
Municipal Cria no município de Niterói o Programa Aluguel Social. De acordo com seu art.
2º “O Programa Aluguel Social tem como objetivo a concessão temporária de
2425, de 2007
subsídio em espécie, por parte do Poder Executivo Municipal, para famílias em
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situações habitacionais de emergência, moradores de áreas submetidas às
intervenções urbanas emergenciais de relevante interesse público”.
Em seu art.3º a lei define que estão habilitadas para o ingresso no programa
“famílias com renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, que se encontrem
em situação de emergência com a sua moradia destruída ou interditada em
função de deslizamentos, inundações, insalubridade habitacional, que residam
comprovadamente há pelo menos 12 (doze) meses, num mesmo imóvel
construído há pelo menos 05 (cinco) anos”.
O texto da lei indica que serão locados imóveis pelo poder público municipal
para a população cadastrada no programa. Esta locação deverá ocorrer em
imóveis localizados no município e que estejam devidamente legalizados,
sendo o contrato de locação lavrado diretamente entre os proprietários e a
PGM.
Lei
Municipal A referida lei aborda o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, além
de dar outras providências.
3073, de 2014
Neste texto legal, define-se o conceito de população de baixa renda, sendo
aquela “residente em precárias condições de habitação, em áreas de risco,
favelas e habitações coletivas, assentamentos subnormais, em especial nas
áreas de interesse social e, ainda, em outras situações reguladas pela
legislação federal e estadual específica”.
Esta lei estabelece (art. 3º) que os recursos do Fundo Municipal de Habitação
de Interesse Social somente serão aplicados com as seguintes finalidades:
I - Execução de programas e projetos habitacionais de interesse social
visando:
a) urbanização de favelas e assentamentos subnormais;
b) aquisição, construção, melhoria e reforma de moradias;
c) urbanização de lotes;
d) aquisição de imóveis ou terrenos destinados aos programas habitacionais
de baixa renda;
e) recuperação, melhoria e/ou produção de imóveis em áreas encortiçadas e
deterioradas de imóveis de habitações coletivas para fins habitacionais de
interesse social;
f) implantação de infraestrutura urbana para edificação de unidades
habitacionais para famílias de baixa renda;
g) regularização fundiária, incluindo serviços de assistência técnica e jurídica;
h) a indenização das benfeitorias atingidas por projetos de urbanização para
famílias de baixa renda ou o remanejamento das famílias ocupantes;
i) implantação de equipamentos urbanos e comunitários em Áreas de
Especial Interesse Social - AEIS;
j) criação de espaços públicos e áreas de lazer em Áreas de Especial Interesse
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Social;
k) outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor
do fundo.
II - Constituição de reserva fundiária.
Dispõe sobre o pagamento de benefício assistencial para os residentes em
áreas de risco em Jurujuba e Preventório. Esta lei foi elaborada após
ocorrências de deslizamentos nas comunidades indicadas no final do ano de
2018.
A lei autorizou o pagamento de “benefício assistencial mensal” no valor de R$
1.002,00 para os moradores residentes em áreas de risco das comunidades
listadas, conforme atestado da Subsecretaria de Defesa Civil do Município,
pelo prazo de 1 ano (desde que preencham os requisitos necessários para
inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal). Às
famílias residentes nestas comunidades, em áreas com elevado risco de
deslizamento onde não é possível a realização de obras de contenção de
encostas, o benefício será devido até sua inclusão no PMCMV. Já para aqueles
que residem em áreas que serão objeto de intervenção para redução dos
riscos, o pagamento do benefício foi estabelecido até a entrega das obras pela
EMUSA.
O pagamento foi condicionado à desocupação dos imóveis inseridos em área
de risco, e, sendo necessária a demolição, de assinatura pelo beneficiário de
termo autorizativo.
Diferentemente da lei 2425 de 2007, este texto legal define que “a alocação
do imóvel é responsabilidade do beneficiário do Programa Aluguel Social,
tendo a responsabilidade de referenciar ao CRAS do território o endereço da
nova residência.”
A lei ainda aborda a possibilidade de mudança do município. Nestes casos, aos
beneficiários foi estabelecido o direito de valor correspondente a três parcelas
dos benefícios, liberados mensalmente, sendo suspenso após o terceiro
pagamento.
Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano do município e institui o Plano
Diretor de Niterói, e revoga as Leis nº 1157 de 29/12/1992 e nº 2.123 de
04/02/2004.
Em seu art. 5º define que a implementação do Plano Diretor de Niterói será
orientada pelos seguintes princípios: (i) função social da cidade; (ii) função
social da propriedade urbana; (iii) equidade e inclusão social e territorial; (iv)
direito à cidade; e (v) direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
O art. 42 define as “Zonas de Especiais Interesse Social” como: “porções do
território destinadas, predominantemente, à moradia digna para a população
da baixa renda por intermédio de melhorias urbanísticas, recuperação
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Quadro 4 – Documentação Legal e Principais Assuntos
DOCUMENTO

PRINCIPAIS ASSUNTOS

ambiental e regularização fundiária de assentamentos precários e irregulares,
bem como à provisão de novas Habitações de Interesse Social – HIS a serem
dotadas de equipamentos sociais, infraestruturas, áreas verdes e comércios e
serviços locais, situadas na zona urbana, conforme Mapa 08 em anexo.” No
mapa citado, as comunidades alvo do presente trabalho são indicadas pelas
numerações: 4 – Travessa Tranin; 5 – Serrão/Juca Branco; e 117 – São
José/Dona Zinha e Jardim Alvorada.
A referida lei apresenta as características destas Zonas, entre as quais se
incluem a presença de favelas, loteamentos irregulares e empreendimentos
habitacionais de interesse social, habitados predominantemente por
população de baixa renda, e onde haja interesse público de manter a
população moradora e em promover a regularização fundiária e urbanística.
No Capítulo III sobre “Política de Promoção da Habitação Digna” os artigos 243
a 250 versam sobre as diretrizes da política habitacional municipal; ações
prioritárias na Habitação Social, como a execução do Programa de Urbanização
e Regularização de Assentamentos; o plano de habitação de interesse social; e
ações prioritárias nas áreas de risco.
Decreto
O decreto municipal em questão foi publicado diante a necessidade de
Municipal 13.254, “uniformizar os procedimentos da administração municipal para desocupação
de áreas em assentamentos populares, necessária à implementação de
de 05 de junho de
projetos de interesse público, no âmbito do PRODUIS/BID BR-L1386 (Programa
2019 (Anexo 08)
de Urbanização e Inclusão Social), bem como proceder o reassentamento
assistido dos moradores residentes nessas áreas, em conformidade com o
dever do Estado de zelar pelo bem-estar de seus tutelados”.
A elaboração do decreto considerou ainda que “a oferta de medidas
compensatórias ao reassentamento involuntário do PRODUIS/BID deve
atender à Política Operacional 710 (OP-710, BID) que normaliza as ações de
reassentamento involuntário do BID, priorizando que o mesmo seja efetuado
em área próxima à comunidade privilegiando a continuidade das relações
afetivas e garantindo ou melhorando as condições de habitação dessas
famílias”.
O decreto instituiu o Programa de Regularização Fundiária Urbana (Reurb-S)
na área de São José e Igrejinha, aprovando a Demarcação Urbanística para fins
de regularização de assentamentos de interesse social do imóvel constituído
pelas matrículas listadas no mesmo.
As diretrizes para o reassentamento assistido dos moradores destas áreas
também estão aprovadas por este decreto. De acordo com a normativa em
questão, os procedimentos serão realizados por equipe técnica municipal, com
apoio da PGM, EMUSA, SMASDH, SMU, sob a coordenação da SEPLAG.
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Quadro 4 – Documentação Legal e Principais Assuntos
DOCUMENTO

PRINCIPAIS ASSUNTOS

Os imóveis a serem removidos deverão ser objeto de prévia compensação
financeira em favor de seus moradores/possuidores, de modo a garantir o
direito à moradia da população atingida.
Segundo o art 4º, para o ressarcimento e compensação financeira o município
poderá se valer de qualquer um dos instrumentos previstos no art. 15º da Lei
Federal 13.465/2017. O inciso 2º determina que o município acompanhará os
moradores indenizados/desapropriados para sua devida orientação à
aquisição de nova moradia em local livre de deslizamento, mediante prévia
vistoria e aprovação pelo município.
O inciso 3º do art.4º determina o pagamento de auxílio no valor de R$ 3.240,00
aos locatários de imóveis alugados (de propriedade de terceiros), como
compensação aos gastos decorrentes com a mudança.
O art. 5º determina que “as medidas compensatórias a serem ofertadas pelo
município de Niterói deverão considerar o eventual direito de propriedade ou
de posse acaso existentes, ou, simplesmente, a benfeitoria erigida, através de
metodologia de avaliação que revele o valor imobiliário de mercado, de modo
a quantificar e identificar a medida compensatória em favor da família
beneficiária”.
Uma vez que o município adote a sistemática de compra assistida, o valor da
compensação deverá ser utilizado, necessariamente, na aquisição de nova
moradia a ser indicada pela família beneficiária (art. 6º). Com vistas a estimular
esta modalidade, e, de acordo com as boas práticas do BID, o decreto autoriza
o município a ofertar o valor de limite superior da avaliação (§6).
O decreto também criou a Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa
de Conflitos (CPRAC), nos termos do art. 34 da Lei 13.465/2017.
Decreto
Aprova a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária de
Municipal 13.255, interesse social dos núcleos urbanos informais identificados como São José e
Igrejinha do Caramujo.
de 05 de junho de
2019 (Anexo 09)

6.2

Política Operacional 710 do BID – Reassentamento Involuntário

Nas operações de financiamento do BID é fundamental a observação e o cumprimento de
suas políticas operativas. No caso do PRODUIS, para o presente Plano Executivo de
Reassentamento, são observados os requerimentos da OP-710 – Reassentamento
Involuntário. Esta Política Operacional regulamenta os projetos que contam com
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financiamento do Banco e envolvem o deslocamento involuntário de populações,
estabelecendo diretrizes e orientações. O objetivo principal desta OP é “minimizar a
perturbação do meio em que vivem as pessoas na área de influência do projeto, evitando a
necessidade de deslocamento físico, assegurando que, quando as pessoas forem deslocadas,
sejam tratadas equitativamente e, sempre que possível, possam compartilhar dos benefícios
do projeto que requer seu reassentamento”. (OP 710, BID, p. 2).
A seguir destacamos as diretrizes deste documento acompanhadas de observações relativas
ao reassentamento a ser realizado nas comunidades da Igrejinha do Caramujo e São José.


Minimizar ou evitar a necessidade de reassentamento

Compreendendo que processos de deslocamento geram impactos em múltiplos aspectos nas
vidas das populações, a política do Banco orienta que sejam empreendidos esforços para
evitar ou minimizar as necessidades de reassentamento.
Considerando esta diretriz, foi realizada revisão no projeto de intervenção incluindo revisão
nos critérios de remoção, e, consequentemente seus quantitativos. As remoções e
reassentamentos atuais do PRODUIS – Igrejinha do Caramujo e São José atualmente limitamse àquelas necessárias para mitigação de riscos, remoção de imóveis em situação de
escombro que já sofreram deslizamentos ou desabamentos, e pontualmente à execução de
obras, sem as quais não será possível beneficiar um número maior de pessoas.


Garantir a participação das comunidades

De acordo com a OP-710 o Plano de Reassentamento deverá incluir os resultados das
consultas realizadas à população. Neste sentido, como parte da metodologia de construção
do presente Plano foram realizadas entrevistas com 7 lideranças locais (representantes das 2
comunidades), sendo alguns membros das Comissões de Acompanhamento de Obras e um
grupo focal que contou com a participação de 7 moradores (com indicativo de remoção e
reassentamento)7. Estas atividades foram realizadas no período de 25 a 27 de junho de 2019,

7

Neste momento, em função do avanço das obras na comunidade da Igrejinha, as equipes Técnica do Trabalho
Social e da UGP, definiram por não se realizar o grupo focal específico com moradores desta comunidade.
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e os seus resultados estão incorporados ao longo do Plano e apresentados em detalhe no
capítulo 8.

Foto 1, Foto 2 e Foto 3 - Grupo Focal com moradores de São José sobre Reassentamento (junho/2019)
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Proposta de compensação e reabilitação coerentes com as leis locais, e que
restaurem os padrões de vida sem distorcer os mercados locais

Seguindo a política do Banco, a população afetada deve ser plenamente compensada pelos
impactos negativos do reassentamento, o que implica a compensação pelos bens perdidos e
fluxos de renda. Neste sentido, a OP-710 indica que uma proposta abrangente de
compensação deve:
o identificar todos os elementos que apoiem o meio de vida dos deslocados,
compensando a perda dos bens de propriedade, mantidos ou utilizados pelas pessoas
afetadas;
o restaurar, substituir ou repor bens, serviços e oportunidades, em nível pelo menos
equivalente às condições originais;
o aliviar ou compensar as dificuldades de transição, como custos de relocação, perda de
renda, interrupção de atividades, incluindo educação dos filhos;
o estabelecer normas claras, equitativas e objetivas de elegibilidade (incluindo a
definição do domicílio e dos prazos de avaliação de direitos à compensação e outros
benefícios).
Ainda neste contexto (compensação), a normativa do Banco indica que a compensação pode
assumir diferentes formatos, como: reposição da unidade habitacional ou comercial/de
prestação de serviços, bem como compensação monetária. De acordo com o documento “a
experiência do Banco Mundial e do BID com reassentamento demonstra que o pagamento em
dinheiro raramente é uma estratégia adequada. As principais razões são: a) a compensação
em dinheiro geralmente é insuficiente para substituir os bens perdidos por outros de valor
equivalente; e b) os deslocados geralmente carecem das oportunidades ou de conhecimentos
para usar os seus pagamentos para substituir bens e oportunidades perdidas. (...) Deve-se,
portanto, considerar assistência para que os deslocados encontrem casa, terra e emprego
alternativos.” (OP 710, BID, p. 29).
Em acordo com este posicionamento o Decreto Municipal 13.254, de 05 de junho de 2019,
conforme explicitado anteriormente, determina em seu art.4º, inciso 2º que “o município
acompanhará os moradores indenizados/desapropriados para sua devida orientação à
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aquisição de nova moradia em local livre de deslizamento, mediante prévia vistoria e
aprovação pelo município”. Esta modalidade de atendimento está sendo chamada de
“Indenização Assistida” e está detalhada no capítulo 9 do presente documento.


Considerações Jurídicas: público elegível às compensações

De acordo com a OP-710, de forma genérica, os Estados têm aparato legal para realizar
compensação financeira para os proprietários formais, e raramente consideram os direitos
dos ocupantes que não dispõem de títulos de propriedade. Neste sentido, o documento
orienta que o Plano de Reassentamento apresente uma proposta de restauração que
contemple tanto o direito local quanto leve em consideração as distintas formas de uso e
ocupação, como por exemplos detentores do direito de posse e locatários.
Esta questão foi prevista no Decreto Municipal 13.254/2019, que define que “os imóveis a
serem removidos deverão ser objeto de prévia compensação financeira em favor de seus
moradores/possuidores, de modo a garantir o direito à moradia da população atingida”. Ou
seja, sem prejuízo aos proprietários legais, também serão públicos elegíveis à determinadas
opções de compensações àqueles que moram ou detém direito de posse dos imóveis
afetados.


Controle da área desocupada

A OP-710 define que parte do sucesso de um programa de reassentamento está na não
reocupação das áreas desocupadas, o que requer bom planejamento e comunicação com a
comunidade.
No âmbito do PRODUIS Igrejinha e São José, o TTS será responsável pela realização de ações
comunitárias que estimulem a ocupação destes espaços “livres” com usos coletivos, como
hortas comunitárias (aonde for possível). Este é, inclusive, um uso validado pelos moradores,
de acordo com as entrevistas e grupo focal realizados para a elaboração do PER e etapa
prevista a ser desenvolvida no escopo do Trabalho Técnico Social.
Moradores e lideranças consultados indicam ainda que seria importante que, quando
possível, fossem previstos e instalados equipamentos de ginástica para idosos, brinquedos
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para crianças e praças. Tendo em vista a presença e o domínio do tráfico nestas comunidades,
as propostas de utilização devem considerar a não geração de novos espaços propícios a
serem apropriados por este.
De toda forma, durante as entrevistas realizadas para elaboração deste Plano, tanto
moradores quanto técnicos em geral concordam que, após a saída das famílias dos imóveis,
a demolição deve ser imediata para que não se dê tempo para novas ocupações nestes
mesmos imóveis.
Estão previstas a implantação de três equipamentos públicos: duas praças recreativas
contendo academia da terceira idade e área de recreação infantil, e uma quadra poliesportiva
com bicicletário, jardins, arborização e mesas quadradas para jogos e cadeiras. Esses
equipamentos, juntamente com o Complexo Esportivo do Caramujo instalado na Igrejinha,
além de se configurarem como elementos urbanísticos que impedem a reocupação da área
para fins residenciais, possuem como objetivo oferecer um conjunto de atividades esportivas
e socioeducativas para os moradores locais.
Além disso, o Projeto Ecossocial a ser desenvolvido na Comunidade São José tem como
premissa a manutenção das áreas reflorestadas e o monitoramento das áreas livres. Maiores
detalhes são apresentados no Capítulo 13.


Arranjo institucional adequado

A efetividade de um processo de reassentamento depende, entre outras questões, de
respaldo jurídico e institucional consistentes. Por um lado, o arcabouço jurídico disponível na
legislação brasileira, estadual e municipal respalda as ações previstas no Programa. Além
disso, entre as competências municipais estão a elaboração de instrumentos jurídicos
específicos, como o próprio Decreto Municipal 13.254/2019.
Por outro, o arranjo institucional a ser implementado demanda, para além das experiências
dos órgãos municipais (identificadas nas entrevistas e análise documental realizadas), a
pactuação dos papéis, fluxos, procedimentos e responsabilidades. Ao longo da implantação
do PRODUIS essa pactuação de papeis tem sido desenhada, buscando definir o fluxograma
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(apresentado no Anexo 05) dos diferentes órgãos envolvidos nas distintas etapas que
compõem as ações de reassentamento.


Mecanismos de queixas e reclamações

O monitoramento do atendimento realizado no escritório social configura-se como uma
ferramenta de acompanhamento de demandas, queixas e reclamações trazidas pelos
moradores. Trata-se de um mecanismo que tem passado por mudanças desde o ano passado,
buscando um melhor alinhamento com as necessidades de respostas aos moradores.
Para além do atendimento realizado no escritório social, que busca atender as demandas
cotidianas dos moradores, o Decreto Municipal 13.254/2019 criou a Câmara de Prevenção e
Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC), nos termos do artigo 34 da Lei 13.465/17,
composta por representantes da SEPLAG, SMHRF, SMU, Secretaria de Fazenda e PGM para
tratar de casos que possam vir a requerer mediação de conflitos.


Monitoramento e Avaliação

De acordo com a Política Operacional do Banco, o componente de reassentamento de uma
operação deve estar presente nos relatórios de progresso e incluído na estrutura lógica da
operação. Para o reassentamento de São José e Igrejinha esta orientação será seguida, e seu
monitoramento seja majoritariamente concentrado na conformidade das ações com o Plano
de Reassentamento (resultados e desempenho), e a avaliação dará atenção especial às
mudanças nas condições de vida da população. O detalhamento dos processos de
monitoramento e avaliação estão apresentados no capítulo 14.

7 Objetivos, Princípios Norteadores e Diretrizes do Reassentamento
7.1

Objetivos

Considerando os objetivos da intervenção, tem-se que os objetivos do reassentamento em si
são:


Promover melhorias na qualidade de vida das famílias afetadas pelo reassentamento;
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Liberar as áreas de intervenção para a consecução das obras de melhoria das
comunidades.

Assim sendo, o planejamento das ações ora apresentadas neste PER contempla as diretrizes
da OP-710 do BID e do marco legal relativo ao tema (conforme apresentado no capítulo
anterior) com objetivo de implementar as medidas adequadas à mitigação dos efeitos
advindos do processo de reassentamento involuntário da população das comunidades de
Igrejinha do Caramujo e São José, localizadas no município de Niterói (RJ).
O objetivo principal deste Plano é o de estabelecer diretrizes executivas, procedimentos,
critérios e parâmetros para a condução e execução do processo de deslocamento,
remanejamento e reassentamento das famílias e negócios que terão seus imóveis removidos
em função do cenário de intervenção.
Os objetivos específicos do Plano são:


Priorizar o estabelecimento de soluções e procedimentos que garantam o direito à
moradia digna, inclusive para as situações de inquilinos e/ou cessionários;



Definir as opções de medidas compensatórias a serem ofertadas, considerando os
perfis de uso do imóvel;



Prever instâncias de participação, gestão compartilhada e mediação de conflitos
(mecanismos de queixas e reclamações);



Prever procedimentos a serem adotados em casos de judicialização dos processos (em
alinhamento com a UGP e a PGM);



Estabelecer o arranjo institucional e matriz de responsabilidades dos órgãos
envolvidos na implementação do PER;



Indicar os procedimentos operacionais a serem adotados nas fases pré e pós
reassentamento;



Definir procedimentos de monitoramento e avaliação, incluindo o período de pósreassentamento;



Definir ações a serem executadas pela ETTS relativas ao acompanhamento do
processo de reassentamento;
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Descrever estrutura técnica necessária à plena execução do PER (quantitativos, perfil
e papel institucional).

7.2

Diretrizes para o processo de deslocamento das famílias


Garantir que o direito de moradia digna seja estabelecido por meio de processo
respeitoso às famílias, vínculos, histórias e cultura;



Assegurar solução de atendimento dentro da política habitacional do Município de
Niterói para todas as famílias e titulares cadastrados, independente da relação de
propriedade;



Estabelecer as soluções de acesso à moradia digna e aos meios de reprodução
econômicos, culturais e sociais;



Garantir que a melhoria ou manutenção das condições de moradia, mesmo nos casos
de permuta de imóveis, nunca a sua deterioração;



Considerar as especificidades de cada família a ser reassentada na aplicação das
soluções de atendimento e possíveis alternativas;



Identificar riscos de empobrecimento e aumento da vulnerabilidade social das famílias
indicadas à remoção, e atuar neles;



Integrar as ações necessárias à execução dos deslocamentos às demais frentes
integrantes da intervenção, principalmente com as Obras, Trabalho Social e
Regularização Fundiária.

7.3

Princípios

O presente Plano segue os princípios orientadores preconizados na OP-710, que são:


Reduzir ao máximo a necessidade de reassentamento da população;



Minimizar os impactos negativos (sociais e ambientais) advindos do
deslocamento;



Garantir a equidade de direitos no que se refere às medidas compensatórias
ofertadas considerando as redes sociais e territoriais de pertencimento;



Implementar a participação social durante o processo;
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Promover melhoria ou manutenção das condições de moradia;



Promover melhoria ou manutenção do acesso às redes de serviços e infraestrutura
de educação, saúde, transporte público, etc.;



Ofertar alternativas de formação profissional visando novas perspectivas de
trabalho e melhorias das existentes (Geração de Trabalho e Renda);
Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento, e um processo de
mediação equitativo e claro;



Fortalecer o sentido de comunidade e a valorização das práticas associativas.

Ainda assim, as propostas aqui apresentadas para todas as etapas do reassentamento têm
como base os seguintes princípios:


Transparência: as informações apresentadas à população devem ser baseadas na
veracidade e de fácil acesso;



Equidade e justiça: reconhecimento e respeito às características socioeconômicas
de todas as famílias afetadas, independente da condição de posse do imóvel
removido;



Legitimidade e participação: reconhecimento dos espaços de participação e atores
envolvidos, e da importância de seus posicionamentos;



Proximidade e presença na área: garantindo o atendimento permanente da
população, durante as fases de obras e pós-obras/pós-ocupação.

8

Participação dos atores envolvidos

A proposta de construção do Plano Executivo de Reassentamento para a comunidade de São
José, alinhada com os preceitos da OP-710 do BID, considerou como elemento fundamental
a participação dos moradores. Para tanto foram entrevistadas 7 lideranças comunitárias
(presidentes de associações de moradores). Além destes, 7 moradores selecionados pela ETTS
participaram de um grupo focal que abordou as questões do reassentamento. Ainda como
parte desta construção coletiva, foram entrevistados representantes de órgãos municipais e
técnicos envolvidos (11 entrevistados), sendo eles: EMUSA (Social), PGM, Obras (Consórcio
responsável pelas obras), Regularização Fundiária (Urbaniza).
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Nesta seção apresentamos os principais resultados destas entrevistas e grupo focal de forma
destacar as expectativas e compreensões do público consultado.


Demandas atuais das comunidades

Como forma de conhecer um pouco mais a realidade das comunidades abordadas, levantouse com os entrevistados quais são, atualmente, as principais demandas ou questões que
mobilizam as comunidades.
Representantes de São José relataram que em algumas localidades há problemas de falta de
água e despejo irregular de esgoto. Outros indicaram a carência relacionada à educação,
como falta de vagas em creches e oferta de cursos profissionalizantes. Relatam ainda a falta
de opções de esporte e lazer para crianças e idosos.


Presença do tráfico

A presença do tráfico nestas comunidades acontece de forma ostensiva. Apesar dos
moradores sentirem-se seguros nestas localidades, a violência local interferiu, em diferentes
momentos, na atuação das equipes técnicas em campo. Além disso, alguns entrevistados
indicaram que existem imóveis nas localidades que são de propriedade do tráfico/de
traficantes.


Vínculo das pessoas com o lugar

A partir das escutas realizadas podemos indicar que o vínculo das pessoas com o lugar, seja
por conta de aspectos afetivos-históricos, das redes sociais ou relação com o entorno (acesso
a serviços), deve ser um dos elementos dificultadores a serem considerados durante a
implementação dos reassentamentos. Os diferentes atores entrevistados em geral
concordam que este pode ser o aspecto a gerar resistência entre os moradores. Nenhum dos
moradores participantes do grupo focal, por exemplo, expressou “vontade própria” de sair
das comunidades. Para eles as comunidades de Igrejinha e São José são bons lugares para
morar pois ali encontram segurança (exemplificando que podem deixar as portas das casas
abertas), ou que ali já conhecem a todos já que moram na comunidade há muitos anos (o que
vai de encontro com os dados apresentados sobre tempo de moradia – na seção 4 do
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presente documento). Foram citadas ainda a facilidade de acesso a transporte e a serviços,
além da proximidade com o Centro da cidade.
“vai ter resistência. Por que as pessoas são nascidas e criadas
ali. Uns já têm apartamento (UH-MCMV), não é justo ganhar
outro. Outros não têm nada. Mas também não é justo sair da
comunidade” (Liderança_02)
“Muitos não querem sair, são antigos. Vai ser uma briga! Não
vão receber bem”. (Liderança_04)


Remoção de imóveis x andamento das obras

De acordo com a equipe de obras atualmente existem 4 imóveis de São José que são mais
críticos e cujas remoções são necessárias para que sejam realizadas algumas intervenções
(como ligação viária e contenções). A remoção e o reassentamento das famílias ocupantes
destes imóveis devem ser priorizadas uma vez que impedem o avanço do cronograma de
obras. Os demais imóveis podem ser realizados a qualquer momento, pois em geral, são
imóveis localizados em áreas de risco ou escombros, ou seja, que não interferem na execução
das obras.


Reocupação de imóveis interditados

Boa parte dos entrevistados relatou a presença de moradores/ocupantes em imóveis que
foram interditados em função dos episódios de deslizamento ocorridos nas comunidades. De
acordo com o público consultado podem ser identificadas diferentes situações, como:
(a) imóveis interditados que estão ocupados pelas famílias originais, que podem ter
recebido ou não aluguel social e/ou unidade habitacional;
(b) imóveis interditados que foram reocupados por novas famílias, mas que possuem
vínculo com as famílias originais;
(c) imóveis interditados que ficaram vazios e foram ocupados (irregularmente) por outra
família sem vínculo com a família original;
(d) imóveis interditados que foram vendidos a terceiros (ocupação “regular” por outra
família sem vínculo com a família original).
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A respeito das famílias originais que receberam unidades habitacionais fora da comunidade,
os entrevistados apontam que estas teriam retornado ao imóvel com queixas sobre a
presença do tráfico nestes empreendimentos, a sobrecarga dos encargos no orçamento
doméstico e ainda a distância do local de origem.
“em 2010 houve processo de desapropriação e identificação de
risco. Estamos em 2019 e as famílias até hoje estão lá. Boa
parte saiu para MCMV, ganharam casa, mas voltaram por
causa do tráfico e dos encargos” (Técnicos_02)
“Alguns já receberam empreendimentos, mas voltaram. Como
vai agir? Teria que analisar se já recebeu mesmo. Não é justo
receber duas vezes” (Liderança_02)
“Sabemos que as pessoas não ficam satisfeita de perder seus
espaços. O local de uma casa é a referência. (...) Percebemos
que as pessoas ficam muito inseguras porque não querem sair,
não sabem para onde vão, não querem perder a vizinhança, a
facilidade que tem para se locomover para o Centro, e têm
medo de ir para um local distante” (Liderança_03)
A UGP em articulação com os demais órgãos municipais responsáveis pela questão
habitacional no município vem buscando elucidar estes aspectos, através da compatibilização
das informações, assim como definir os procedimentos apropriados para cada situação.


Equipe de Trabalho Técnico Social

A equipe do Trabalho Social, apesar de presente no território, precisa fortalecer os vínculos
com a comunidade para poder iniciar o processo de reassentamento. Na visão de alguns
entrevistados, atualmente faltam informações claras e frequentes para orientação dos
moradores sobre a intervenção de forma geral.
Em algumas entrevistas foi possível identificar a importância e a expectativa em relação ao
papel da ETTS no processo de reassentamento. Neste sentido, alguns indicam que os
profissionais desta equipe devem atuar como mediadores, fazendo a interlocução inicial e as
orientações prévias aos moradores para que estes possam negociar com segurança com a
PGM. Da mesma forma, precisarão oferecer orientações quanto a direitos e deveres, assim
como apoiar as famílias no pós-reassentamento – apesar da possibilidade de uma distribuição
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geográfica/espacial dos moradores nesta fase, o que poderá dificultar o trabalho desta
equipe.
Cabe pontuar que no grupo focal os moradores participantes consideraram que um fluxo
adequado e respeitoso de reassentamento deve incluir o que chamaram de “trabalho
psicológico” e definiram como: “conversa e boa orientação”.


Comissões de Acompanhamento das Obras

Em diferentes momentos os entrevistados concordaram sobre a importância das CAO, como
elo entre os moradores e as obras, ou seja, como responsáveis por retransmitir as
informações sobre as intervenções.
Apesar dos relatos positivos, foram pontuadas necessidade de maior periodicidade das
reuniões, e dificuldades comunicacionais como informações claras, objetivas e tempestivas.
“é importante a CAO estar mostrando aos moradores o
andamento das obras, até mesmo para os moradores poderem
compreender, dar opiniões, mostrar locais que precisariam de
atenção, acompanhar o que está acontecendo no bairro. A CAO
tem que estar bem esclarecida – para que possa passar para os
moradores exatamente o que acontece”. (Liderança_06)


Usos para áreas liberadas

Alguns entrevistados e participantes do grupo focal concordam que o uso das áreas liberadas
a partir das remoções pode ocorrer com a implantação de hortas e/ou espaços comunitários,
como praças, ou simplesmente o reflorestamento (nos casos em que não seja possível
ocupação, ainda que com uso temporário). Outros são mais receosos, tanto sobre a “gestão”
e adesão dos moradores a espaços de usos coletivos que necessitarão de estabelecimento de
regras. Já outros questionam a implantação de praças, uma vez que poderiam ser apropriadas
pelo tráfico.
Com alguns entrevistados foi discutida a possibilidade de, em terrenos adequados e que
apresentem viabilidade, que sejam construídas unidades habitacionais unifamiliares (em
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modelo/padrão adequado). De acordo com estes, esta seria uma opção com maiores chances
de agradar as famílias que precisarão ser reassentadas.
De toda forma, os entrevistados concordam que é importante que a demolição dos imóveis
liberados pelas famílias seja rápida para evitar reocupação. Alguns indicam que, se possível,
com apoio da Prefeitura na realização da mudança, o que poderia agilizar o processo de saída.
No mesmo sentido, os entrevistados consideram que é importante que seja dada alguma
utilização para os terrenos, que se ficarem “limpos” corre-se o risco de serem reocupados.


Expectativas quanto as Medidas Compensatórias

Apesar da percepção sobre a resistência possível quanto a necessidade de reassentamento
que pode surgir em alguns moradores, todos os entrevistados e participantes do grupo focal
concordam que é necessário que sejam estabelecidas opções de medidas compensatórias.
Não há um consenso sobre a opção “nova unidade habitacional”. Alguns consideram que esta
opção, na forma de um apartamento em empreendimento MCMV seria bem aceita. Outros
expõem “receios” quanto a esta opção devido aos relatos de outros moradores que já
moraram em empreendimentos deste tipo (presença do tráfico e encargos).
Para outros participantes das atividades realizadas, uma nova unidade habitacional, pode ser
aquela que a Prefeitura ajude o morador a comprar (através da compra ou indenização
assistida). A maior parte dos entrevistados também concorda que a opção de somente
indenizar em dinheiro seria a mais “arriscada” uma vez que identificam grandes chances de
os moradores não utilizarem os valores disponibilizados na aquisição de uma nova moradia.
“às vezes as pessoas são indenizadas, mas as pessoas ficam ali.
Mas o poder público tem que demolir o imóvel. Com a
indenização corre o risco de mudar para outra construção
irregular. Se deixar solto, com certeza isso vai acontecer. Alguns
aceitam a indenização...dinheiro na mão vira fumaça!”
(Liderança_03)
Ainda neste contexto é importante pontuar que alguns questionam o motivo pelo qual não é
possível realizar “contenções” em todos os casos. Este tipo de fala nos indica que (i) alguns
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entendem este tipo de intervenção como “solução aplicável” para a permanência na área; e
(ii) que há a necessidade de estabelecimento de processos de diálogos mais frequentes,
inclusive com explicações técnicas claras e reais sobre a viabilidade ou não da construção de
contenções em determinadas áreas.


Disponibilidade e Preço dos imóveis

Alguns entrevistados pontuaram que o valor dos imóveis disponíveis no município e mesmo
nas comunidades, seja para locação seja para compra é alto, e que, mesmo assim, existiriam
poucos imóveis disponíveis nas comunidades.
Por outro lado, uma preocupação que surgiu no grupo focal referiu-se à possibilidade de os
valores da avaliação dos imóveis serem baixos devido às características dos imóveis. Diante
disso os participantes levantaram a hipótese de ser possível o morador complementar o valor
da indenização-assistida com recursos próprios, por exemplo: recursos do FGTS, economias
guardadas, entre outros.


Redes de serviços e assistência (garantia de direitos)

Alguns entrevistados destacaram preocupação com as redes de serviços, assistência e de
garantia dos direitos dos reassentados. Para eles é preciso que o processo de reassentamento
também cuide das transferências necessárias referentes a escolas, assistência social e saúde.
Os entrevistados que abordaram estas questões consideram que se isso não for tratado pode
se tornar um entrave ao processo de reassentamento ou dificultar as negociações.

9
9.1

Medidas Compensatórias e Critérios de Elegibilidade
Considerações Preliminares

As informações apresentadas nesta seção compõem um conjunto de opções de medidas
compensatórias e critérios de elegibilidade recomendados e construídos a partir dos
levantamentos e análises realizadas para a construção deste PER.
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As soluções ora apresentadas foram consolidadas tendo como público alvo somente os
“possuidores legais” e ocupantes das benfeitorias impactadas (titulares cadastrados pela
ETTS), e visam garantir o direito à moradia e reinserção socioeconômica. Este foco leva em
consideração as conclusões do Diagnóstico Fundiário (Urbaniza, 2018) e definições dos
decretos municipais 13.254 e 13.255 de 2019, que determina que os terrenos, lotes e glebas
ocupados, cuja titulação de propriedade legal é distinta de seus ocupantes, são alvo de
Demarcação Urbanística, e passarão por processo de desapropriação. Cabem destaque os
artigos 3º e 6º do referido Decreto que postulam sobre a indenização assistida:
Art. 3º – Os imóveis que, necessariamente, terão que ser removidos para a
consecução do projeto, seja para a implantação dos equipamentos públicos, para a
abertura de vias, para obras de contenção, ou mesmo pelo risco de desabamento,
deverão ser objeto de prévia compensação financeira em favor de seus
moradores/possuidores, de modo a garantir o direito à moradia da população
atingida.
Art. 6º – Caso o Município adote a sistemática da compra e venda assistida, a
indenização deverá ser, necessariamente, utilizada para a aquisição de uma nova
residência, a ser indicada pela própria família beneficiada.

9.2

Medidas Compensatórias

Os resultados dos levantamentos e análises indicam que os seguintes instrumentos são
compatíveis com o reassentamento de moradores das comunidades de São José e Igrejinha:


Indenização Assistida;



Indenização;



Auxílio aos inquilinos;



Aluguel Social8.

Além destas medidas de compensação, propomos “medidas de apoio” que podem compor
caso a caso as negociações com os titulares, que são:

8

A opção aluguel social só seria prevista em casos de a municipalidade optar por ofertar também alguma
opção de unidade unifamiliar como medida compensatória.
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Auxílio mudança;



Inclusão no cadastro dos programas habitacionais do município;



Reposição da atividade comercial.

9.2.1

Indenização Assistida

O decreto municipal 13.254/2019 estabelece que os imóveis que precisarão ser removidos
para a consecução do projeto em São José e Igrejinha deverão ser objeto de prévia
compensação financeira em favor de seus moradores/possuidores, com vistas a garantir o
direito à moradia da população atingida.
Para fins deste reassentamento e compensação financeira o município poderá se valer de
qualquer dos instrumentos previstos no artigo 15 da Lei Federal 13.465/2017 (listados no
capítulo 6). O documento ainda determina que em qualquer das hipóteses o
morador/possuidor/”proprietário” deverá doar o imóvel ao município, que será demolido
após a desocupação, e o município acompanhará os moradores indenizados prestando
orientações e auxílio para aquisição de nova moradia em local livre de deslizamento,
mediante a prévia vistoria para aprovação pelo município.
Este procedimento descrito está sendo denominado no município de Niterói como
“Indenização Assistida” e no contexto do reassentamento dos moradores de São José,
configura-se como opção prioritária, não havendo determinação de que o novo imóvel a ser
adquirido seja regular, mas sim que seja atestada sua segurança e higidez por equipe técnica
competente (Defesa Civil Municipal).
9.2.2

Indenização

A solução de indenização, contida nas legislações municipal, estadual e federal, deve ser
prevista no leque de opções a serem oferecidas aos titulares, uma vez que há determinados
perfis impactados em que a compensação financeira vinculada a reposição de moradia não
se mostra completamente adequada.
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No caso dos imóveis comerciais indicados ao reassentamento (pequenos bares/comércios
locais), por exemplo, considerando a não previsão de construção de unidades comerciais no
escopo da intervenção, esta modalidade pode ser oferecida como forma de garantir o
atendimento compensatório às benfeitorias construídas. A modalidade pode ser aplicada
ainda aos possuidores/proprietários de benfeitorias que estão alugadas (independente do
uso) ou para proprietários de mais de um imóvel (alugado).
9.2.3

Auxílio aos inquilinos/ocupantes

O decreto 13.254/2019 determina o pagamento de auxílio no valor de R$ 3.240,00 como
medida compensatória aos locatários de imóveis residenciais para fazer frente aos gastos
decorrentes com a mudança. Este pagamento deverá ser pago, no mínimo, em duas parcelas,
sendo que a primeira tem por objetivo viabilizar a saída da família do imóvel. As demais
parcelas serão pagas após a desocupação do mesmo.
É importante pontuar que a compensação financeira aos inquilinos e ocupantes não invalida
a compensação necessária aos titulares/proprietários. Em outras palavras, ainda que os
inquilinos/ocupantes recebam o auxílio descrito neste item, será necessário realizar a
compensação através das outras modalidades aplicáveis aos titulares/proprietários dos
imóveis.
9.2.4

Medidas de Apoio

Considerando as características dos ocupantes dos imóveis, propõe-se que sejam aplicadas
medidas complementares de apoio que (i) podem auxiliar os processos de negociação e (ii)
visam a garantia de direitos destes.


Auxílio para Mudança

Alinhado com o planejamento da mudança a ser realizado e acompanhado pela ETTS, sugerese que seja disponibilizado suporte para realização da mudança. A não necessidade de gastos
com este item pelas famílias pode favorecer os processos de negociação e liberação dos
imóveis.
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Ressaltamos que há previsão orçamentária para auxílio mudança no escopo do trabalho
técnico social. Este deverá ser aplicado mediante organização de cronograma de mudanças,
que será acompanhado pela equipe técnica de trabalho social.


Cadastro em Programa Habitacional no município

Considerando o perfil socioeconômico das famílias inquilinas que serão reassentadas e as
limitações existentes ao seu atendimento, de forma a garantir seu direito à moradia
sugerimos que como parte do processo de reassentamento estas famílias sejam inseridas no
cadastro de programa habitacional do município (demanda geral). Esta medida de apoio pode
apoiar a saída futura destas famílias do déficit habitacional quantitativo no município.


Reposição da atividade comercial

Para os casos dos comércios que estão em atividade, como não está prevista a reposição de
unidade comercial, e para os casos que se façam pertinentes, o programa deve prever a
reparação do dano pela interrupção dos negócios que serão removidos. O cálculo da
indenização referente à reposição da atividade comercial deve ser realizado por especialista,
que deverá considerar pesquisa para levantamento de informações atualizadas sobre perfil
dos respectivos empreendimentos.
Cabe destacar que, dadas as características dos imóveis comerciais que precisarão ser
removidos – cujas atividades comerciais estão paralisadas há mais de 02 anos – avalia-se
como não apropriado o pagamento de indenização por reposição da atividade comercial. Dos
três imóveis comerciais identificados, 2 estão desocupados há cerca de 1 ano, ou seja, não
são mais a fonte de renda principal destas famílias/comerciantes. O único imóvel ocupado é
parte de uma serralheria, em que está sendo tratada a desapropriação formal do imóvel junto
à PGM pois trata-se de área de implantação de equipamento público.
9.3

Critérios e parâmetros de elegibilidade às soluções

A seguir apresentamos parâmetros e critérios de elegibilidade às soluções de
reassentamento.
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9.3.1


Quanto à situação cadastral:
Famílias residentes e responsáveis por imóveis comerciais cadastrados em 2016, e que
conservam essa posição;



Titulares/responsáveis por imóveis em situação de escombro (não habitados)
identificados e cadastrados;



Famílias residentes (uso residencial) e responsáveis por imóveis de uso não residencial
identificados na atualização cadastral (2019), desde que o estudo da equipe social
comprove a transferência voluntária e pacífica da posse e da ocupação do imóvel por
família de perfil socioeconômico compatível com o padrão do Programa;



Famílias residentes, responsáveis por imóveis de uso não residencial e titulares de
imóveis em situação de escombro afetados por eventual falha de cadastro, desde que
comprovado que eram ocupantes da área à época do cadastro inicial (2016).

9.3.2

Quanto à situação de posse ou propriedade9:



Quando proprietário de benfeitoria residencial ou não residencial afetada;



Quando possuidor direto de imóvel atingido de propriedade de terceiros desde que:
o Não seja proprietário ou possuidor de outro imóvel de mesmo uso do imóvel
atingido;
o Resida ou exerça diretamente atividade econômica no imóvel atingido no
momento da atualização cadastral (e no caso de imóveis de uso não
residencial, desde que não esteja fechado há mais de 06 meses da data da
atualização cadastral);



Quando titular de benfeitoria sobre imóvel atingido de propriedade de terceiros, que
não esteja em posse direta (proprietário de imóvel alugado);



9

Quando inquilino ou ocupante cessionário de forma pacífica, e de baixa renda.

Conforme Portaria 317 do Ministério das Cidades.
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9.4

Aplicação das medidas

Nesta seção apresentamos um quadro resumo da aplicação das medidas compensatórias
definidas aos diferentes perfis elegíveis às modalidades de atendimento (uma vez atendidos
os critérios e parâmetros de elegibilidade). Em alguns casos é apresentada a aplicação de mais
de uma modalidade de compensação ou a aplicação de modalidades “casadas”.
Quadro 5 – Medidas sugeridas
Uso

Situação de Posse ou propriedade

Medidas
Compensatórias

Residencial

Proprietário de benfeitoria

Indenização Assistida

Titular de benfeitoria que exerça posse direta sobre
imóvel atingido de propriedade de terceiros
(possuidores);
Titular de benfeitoria sobre imóvel atingido de
propriedade de terceiros, que não esteja em posse
direta (proprietário de imóvel alugado ou cedido);
Inquilino, ocupante cessionário e/ou ocupante irregular
(de forma pacífica e de baixa renda)

Indenização Assistida

Indenização

Auxílio
aos
inquilinos/ocupantes
+

Comercial

Cadastro em Programa
de Habitacional
Proprietário de mais de um imóvel residencial, sendo Indenização
+
um destes sua residência
Indenização Assistida
Proprietário de mais de um imóvel, não residente em Indenização
nenhum deles
Proprietário de benfeitoria com uso comercial ativo
Indenização + reposição
da atividade comercial
Proprietário de benfeitoria de uso comercial inativo
Indenização
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10 Procedimentos Operacionais
Os procedimentos operacionais foram estabelecidos considerando as práticas comuns e
validadas neste tipo de intervenção, as orientações da Política Operacional 710 do Banco, a
experiência dos atores e instituições envolvidas, bem como as particularidades das
comunidades e do reassentamento em si. O processo foi organizado em fases que se referem
ao conjunto de ações necessárias à execução do reassentamento.
Fluxograma das ações articuladas das equipes de Trabalho Técnico Social EMUSA, Urbaniza e SMHRF:

Todas as atividades estão detalhadas no item 11 deste documento (Trabalho Técnico Social).
Nesta seção, apresentamos em linhas gerais a sequência de fases e principais ações.
A primeira fase (Preparação)
Fase com etapas praticamente concluídas, incluiu a revisão e atualização cadastral, o
recolhimento das documentações pertinentes, a montagem dos dossiês, o envio dos dossiês
à UDAP para desenvolvimento dos laudos de avaliação dos imóveis, e alinhamento
necessários entre SEPLAG e PGM sobre a definição das medidas compensatórias. Portanto,
reuniu as ações preparatórias ao início do processo de reassentamento, e inclui as definições
sobre as medidas compensatórias e a elaboração dos dossiês individuais das famílias e
imóveis. Os dossiês são os documentos que registram e atualizam os dados das famílias
ocupantes e as condições do imóvel. São enviados para a UDAP da PGM que realiza os cálculos
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de avaliação do imóvel, e emite os laudos de avaliação, determinando os valores mínimos e
máximos que podem ser pagos a título de compensação.
A segunda fase (Sensibilização):
A fase de sensibilização abarca as ações desenvolvidas pelas equipes técnicas de trabalho
social da empresa contratada e da EMUSA, referem-se às ações de aproximação,
comunicação e sensibilização das famílias a serem reassentadas, em que serão apresentadas
as informações gerais sobre o reassentamento, como motivos, situações das áreas de risco,
medidas compensatórias previstas e passos dos atendimentos que se darão, enfim, como se
procederá todo o processo de reassentamento.
Para tanto, serão agendadas reuniões com cada família em particular, envolvendo as equipes
ETTS e Emusa de Trabalho Técnico Social, com o objetivo de detalhamento sobre o caso
particular, apresentação do processo de reassentamento, esclarecimento de dúvidas, e
demais orientações sobre as próximas etapas. Será ainda neste momento que as equipes
sociais agendarão a reunião com a PGM – iniciando a 3ª etapa do reassentamento.
Indica-se a formação de um Comitê de Acompanhamento do Reassentamento. Este grupo
terá o papel de acompanhar e disseminar as informações e orientações aos demais
moradores, e seus encontros serão mensais.
Terceira fase (Negociação):
Esta etapa tem início a partir do agendamento com a equipe da PGM que irá mediar a
negociação com as famílias indicadas ao reassentamento. Para tal, a PGM reservou os dias de
terças e quintas feiras que serão dedicados ao atendimento exclusivo das famílias. A equipe
social da EMUSA e UGP também estarão envolvidas nessas reuniões.
Recomenda-se que todos os titulares participem de reunião individual com a PGM. Neste
encontro a família será informada das medidas disponíveis, cabendo à PGM apresentar o
valor agregado à medida compensatória, dando início ao processo de negociação. Nessa
etapa serão atualizadas as razões que colocam a necessidade de reassentamento, os trâmites
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processuais para a devida operacionalização da indenização assistida. Nesse momento serão
produzidas uma ata da reunião apresentando os aspectos abordados, e caso haja o aceite da
família em participar do processo, será emitida uma declaração de aceite de participação.
Caso a família não aceite o valor ofertado, todo o processo de abordagem e atendimento
individual deverá ser retomado, e a atuação das equipes sociais deverá buscar compreender
as motivações daquela família e as melhores estratégias a serem adotadas caso a caso. Até 3
rodadas de negociação serão realizadas.
Se após a 3ª rodada não houver acordo, será acionada a CPRAC para mediação do conflito. Se
ainda assim não houver acordo, o caso poderá ser encaminhado para instâncias judiciais
competentes. Ressalta-se, entretanto, que todos os esforços deverão ser empreendidos para
que se chegue a um comum acordo entre os titulares e a PGM.
Quarta fase (Trâmites para pagamento):
Com o aceite dos valores apresentados, será produzida uma declaração em que estarão
acordados os compromissos e prazos de cada parte interessada no acordo: Prefeitura
Municipal de Niterói e a família beneficiária. A partir desse momento serão iniciados os
trâmites para a efetivação das medidas de compensação. Cada medida demandará um
percurso distinto até que se efetive o pagamento da 1ª parcela, que, conforme Decreto
13.254/2019 será paga com vistas a facilitar a liberação dos imóveis. No caso da Indenização
Assistida, o titular deverá comunicar a Equipe do Trabalho Social sobre o imóvel de interesse,
e este acionará a UGP que solicitará uma vistoria técnica para ateste de segurança e higidez
do imóvel escolhido. Isso feito, a UGP iniciará os trâmites para realização do pagamento,
comunicando a SMHRF sobre a autorização de empenho do valor correspondente. Caso a
opção da família seja pela Indenização e sendo esta modalidade elegível às suas
características, não é necessário o ateste sobre a higidez e segurança do imóvel, e o trâmite
de pagamento será imediatamente iniciado.
Até o 1º pagamento as equipes sociais estarão focadas no acompanhamento social da fase
de pré-mudança, esclarecendo as dúvidas e orientando os moradores sobre a mudança,
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cumprimento dos prazos acordados, alinhamentos necessários para a continuidade de acesso
a serviços como rede de educação e saúde e etc. Neste momento, será realizada a pesquisa
para balizamento do marco-zero, integrante da avaliação dos resultados do reassentamento
na vida das famílias impactadas.
Quinta fase (Acompanhamento da mudança e liberação do imóvel):
Uma vez que as famílias tenham agendado a mudança, a equipe social irá acompanhar a saída
da família do imóvel. O titular representante da família deverá assinar o Termo de Autorização
de Demolição. Prontamente, de posse deste documento assinado, a equipe do trabalho social
deverá informar a UGP e a EMUSA que autorizará ao CNCSJ o procedimento de demolição.
Sexta fase (monitoramento pós-mudança)
A última fase contempla as ações de acompanhamento social pós-mudança, que devem
incluir visitas domiciliares e acompanhamento remoto (via telefone). Esta fase inclui ainda a
realização da pesquisa de avaliação final, no formato ex-post, para indicação do
monitoramento

do

reassentamento.

A

seguir

apresentamos

o

fluxograma

de

operacionalização do reassentamento de São José e Igrejinha.
Cabe destacar que essas etapas estão melhor descritas no capítulo seguinte, especificamente
o item 11.2, em que são apresentados aspectos metodológicos.
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11 Trabalho Técnico Social
“o trabalho social possui uma orientação ética e política: democrática,
educativa e organizadora, que incentiva a participação, a ação coletiva da
população, o exercício cotidiano do protagonismo cidadão, socializando
informações, investindo na capacitação dos sujeitos na apropriação de
novos valores e conceitos de morar e conviver no espaço urbano (PAZ e
TABOADA, 2010)10.

A Portaria 464/2018 do Ministério das Cidades define o Trabalho Social em intervenções
urbanas e habitacionais como “um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a
partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as
dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional do território e da
população beneficiária”. Assim, o Trabalho Social objetiva promover o exercício da
participação e a inserção social das famílias dos territórios de intervenção, de maneira a
contribuir com a melhoria de sua qualidade de vida, sustentabilidade dos bens, equipamentos
e serviços implantados. Entre seus objetivos específicos está a gestão e execução das ações
sociais associadas à realização das obras e dos reassentamentos, quando houver.
Nas últimas décadas o Trabalho Social se consagrou como componente fundamental das
intervenções urbanas, e se operacionaliza através de um conjunto de ações que visa o
acompanhamento das famílias residentes nas áreas de intervenção, promovendo ações de
desenvolvimento local e de fortalecimento comunitário, atuando como agente mediador
entre moradores e equipes de obra, assim como, nos processos de reassentamento quando
estes são necessários.
O Plano de Trabalho do TTS BID-PRODUIS, é orientado pelo Termo de Referência de
contratação da empresa executora, que estabelece que “As ações técnico-sociais que
acompanham as intervenções físicas têm como objetivo promover a participação da
comunidade na implementação do PRODUIS, visando à garantia da sustentabilidade das
obras, por meio de ações mobilizadoras e de sensibilização dos moradores e demais atores

10

PAZ, Rosangela; TAOBADA, Kleyd. Metodologias do Trabalho Social em Habitação. In: MINISTÉRIO DAS
CIDADES. Curso a Distância, Trabalho Social em Programas e Projetos de Habitação de Interesse Social. Brasília:
Ministério das Cidades, 2010.
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interessados. Possui como eixos de trabalho a realização das ações de participação
comunitária, relevantes para o apoio da comunidade na sustentabilidade e conservação das
intervenções implantadas, o reassentamento de famílias que residem em áreas de risco ou de
implantação do projeto, de forma definitiva e equitativa, preservando as redes sociais e
territoriais de pertencimento. Além de abordar questões de preservação ambiental e inibição
de reocupação das áreas desocupadas, através do desenvolvimento de atividades de
educação socioambiental no ensino formal e junto à comunidade em geral”11.
Os eixos de atuação do TTS são:


Eixo 1 – Mobilização e Comunicação



Eixo 2 – Participação Comunitária



Eixo 3 – Apoio ao Reassentamento



Eixo 4 – Sustentabilidade das Intervenções e Educação Ambiental



Eixo 5 – Formação para Geração de Trabalho e Renda



Eixo 6 – Recursos Humanos e Suporte às Ações Sociais



Eixo 7 – Avaliação e Monitoramento

Este capítulo do PER objetiva apresentar em detalhes as ações do TTS no âmbito do
reassentamento, organizadas em três etapas, a saber:
(1) ações preparatórias (pré-mudança);
(2) mudança;
(3) pós-mudança.
A maior parte das ações aqui apresentadas estão incluídas no eixo 3 do TTS (Apoio ao
Reassentamento). Outras tangenciam os eixos 1 e 2 (Mobilização e Comunicação, e
Participação Comunitária). As ações dos eixos 4 e 5 são apresentadas brevemente ao final
deste capítulo, e demais especificações estão incluídas no escopo específico do Trabalho

11 PRODUIS-UGP. Projeto de Trabalho Técnico Social para apoio às intervenções de urbanização e inclusão social

nas comunidades de São José e Igrejinha do Caramujo. Niterói, 2016.
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Social. Além das ações do Trabalho Social no Reassentamento são apresentados ainda o Plano
de Comunicação e os mecanismos de atendimento às queixas e reclamações.
11.1

Considerações Preliminares

Inicialmente é importante pontuar brevemente algumas considerações a respeito da
execução do TTS até o momento na comunidade em foco. Atualmente a equipe de campo do
TTS é composta por 4 integrantes, sendo 3 assistentes sociais e 1 agente comunitária. Com
atuação no campo desde 2017 o atendimento aos moradores é realizado no escritório social,
localizado na Travessa São José, número 28, de segunda a sexta-feira, entre 08:30 e 16h.
O Escritório Social consolidou-se como espaço de referência para obtenção de informações
sobre as intervenções físicas, recepcionando todas as demandas da comunidade relacionadas
à intervenção. Ademais, a equipe também realiza visitas técnicas em campo em horários
diferenciados e/ou finais de semana para verificação de situações específicas, coleta de
documentação, busca ativa de moradores indicados ao reassentamento, além das ações dos
eixos temáticos do TTS.
Um dos principais desafios encontrados para a execução das ações em campo está
relacionado a constante presença de traficantes nestes territórios. E isso se deve tanto pela
dificuldade de circulação durante períodos de conflito quanto pela insegurança causada pela
ostensiva presença de pessoas armadas nas comunidades. O cenário descrito, refere-se
majoritariamente à comunidade de Igrejinha, sem, entretanto, estar restrito a esta área, pois
a presença de traficantes armados também pode ser percebida em São José, se configurando
como presença constante na organização social de ambos territórios.
Sob outra perspectiva, existem ainda as dificuldades relacionadas às diversas conformações
familiares e de titularidade de imóveis, falta ou morosidade para entrega de documentação,
e ainda, dificuldade na localização de parte proprietários versus identificação de novos
proprietários/ocupantes/invasores de imóveis, situações que trazem informações
multifacetadas a serem consideradas no processo de reassentamento.
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Diante deste contexto e considerando as limitações existentes para a ampliação da ETTS, duas
observações devem ser feitas. A primeira refere-se à integração da Equipe Social da EMUSA
na execução das ações previstas, como estratégia de reforço e institucionalização do papel
do poder público municipal nas ações diretas do reassentamento. Assim como a equipe da
SMHRF, que se constituirá como ordenadora da despesa, e, portanto, além de concentrar
toda a parte de execução de pagamento, disponibilizará equipe técnica para apoio às ações
deste plano.
A segunda observação diz respeito a delimitação da atuação da equipe da empresa
contratada nas atividades cotidianas e operacionais em campo, e principalmente naquelas
que envolvem a relação e o atendimento aos moradores, sem que esta seja envolvida nos
processos de definição das medidas compensatórias e valores a serem recebidos pelas
famílias. Além da isenção dos profissionais envolvidos, isso busca garantir a própria segurança
da equipe em campo.
11.2

Ações Preparatórias

O período que antecede as mudanças para a nova habitação é o que contém o maior volume
de atividades, e também decisivo para a boa execução do reassentamento. Contempla as
fases de: (i) Preparação; (ii) Sensibilização; (iii) Negociação; e (iv) Trâmites para pagamento
(que não envolve atuação direta do TTS).
11.2.1 Preparação

A fase de preparação contempla, por um lado, as definições das medidas compensatórias e
critérios de elegibilidade (de responsabilidade das demais secretarias e órgãos públicos que
compõem o Arranjo Institucional do reassentamento, sem participação direta do Trabalho
Social). Por outro, inclui as atividades de Cadastramento e na sequência a Elaboração e
Aprovação dos Dossiês, que são os documentos que consolidam a identificação e
caracterização dos imóveis e moradores, atividades já finalizadas.
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Cadastramento
A etapa de cadastramento foi iniciada em 2017 com a identificação dos imóveis com indicação
de reassentamento nas duas comunidades e cadastramento das famílias e edificações. A
atualização cadastral realizada em 2019 se justificou em função da dinâmica de mudanças das
características dos imóveis, do local de residência, assim como das configurações familiares.
De posse das indicações dos imóveis a serem removidos a equipe do TTS iniciou a busca dos
titulares destes imóveis por subárea do projeto, para validação das informações cadastrais
coletadas ainda durante o ano de 2017. Essa atividade consistiu nos seguintes passos:
(i)

conferência e coleta de documentação dos atuais titulares12;

(ii)

verificação da composição familiar;

(iii)

coleta de documentação dos imóveis13;

(iv)

identificação de novas edificações.

Como resultado o TTS identificou alterações nas titularidades dos imóveis, resultante de
falecimento ou simples mudança da família, e ainda a existência de novas construções nas
áreas de risco, a construção de outras edificações em um mesmo quintal, ou acréscimo de
andares às unidades indicadas no reassentamento.
Ainda como resultado deste processo o TTS foi informado da existência de titulares
cadastrados que já teriam sido beneficiados com UH em empreendimentos habitacionais no
município, mas que ainda residem nos imóveis originais (e que têm indicativo de demolição
no âmbito do PRODUIS). Este tema também foi levantado durante as entrevistas realizadas
para a elaboração do PER, sendo, portanto, necessária a verificação dos titulares entre os
órgãos municipais responsáveis para a definição das possibilidades de atendimento. Cabe
destacar que este levantamento já está sendo realizado junto à SMHRF e à SEASDH.

12

Durante o cadastramento de 2017 não houve coleta de documentação dos moradores. Esta documentação
foi obtida durante o ano de 2019 para montagem dos dossiês de reassentamento.
13
A documentação dos imóveis, quando obtida pela equipe, refere-se ao comprovante de residência, em sua
grande parte fornecido pela Associação de Moradores da área, do laudo da Defesa Civil ou de recibos manuais
de compra e venda.
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Dossiês
Os “Dossiês” são os documentos que consolidam as informações atualizadas sobre os imóveis
e famílias a serem reassentadas. O fluxo que já vem sendo empregado segue da conclusão
dos Dossiês pela ETTS, seu encaminhamento à fiscalização do TTS EMUSA, que após
aprovação técnica, os envia à UGP. Por sua vez, a UGP encaminhou o material para a Unidade
de Desapropriação (UDAP) da PGM que através de cálculos técnicos estabeleceu os valores
mínimo, intermediário e máximo que podem ser negociados com cada titular de imóvel a ser
removido.
11.2.2 Sensibilização
Com o avanço das conclusões e aprovações dos Dossiês será iniciada a fase de sensibilização,
na qual, basicamente estão contempladas atividades que se destinam a informar e prestar
esclarecimentos aos moradores afetados sobre a necessidade do reassentamento e seus
procedimentos, variando entre atendimentos individuais e coletivos após a formação da
Comissão de Acompanhamento de Reassentamento. Essas atividades serão desenvolvidas
pelas equipes sociais da empresa contratada e da EMUSA, que após a fase de sensibilização e
esclarecimento de todas as etapas que compõem o processo de reassentamento, procederão
com o agendamento junto á PGM para início da fase de mediação e negociação.
Esse leque de ações e repetições de momentos destinados ao esclarecimento de dúvidas
parte do entendimento que a realização de um processo transparente e que disponibilize
informações claras pode favorecer a execução de um reassentamento com menos
transtornos e resistências.
Encontro com as famílias
O encontro com as famílias busca fortalecer a dinâmica de diálogo social com as famílias
afetadas para informá-las sobre o reassentamento. A princípio, é previsto que sejam
realizados por “agrupamento de núcleos de intervenção”, considerando pequenos grupos de
forma a facilitar a participação. Contudo, próximo a sua realização, considerando os recursos
disponíveis e a situação dos territórios, a UGP/EMUSA deverá avaliar se esta é a estratégia
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mais adequada no momento, podendo realizar somente uma única reunião ou outra
quantidade conforme se julgar pertinente.
Se realizado por “agrupamento de núcleos de intervenção” pode ser seguida a seguinte
organização:



São José: (I) Biquinha e Cascatinha; (II) 340 e Travessa São José; (III) Dona Zinha,
Marinheiro e Sem Terra;
Igreijinha: (I) Garibaldi e Rua do Alto; (II) Travessa Trannin.

Neste encontro, aspectos como a definição dos motivos de remoção e delimitação das áreas
que participarão do projeto serão apresentados, visando a sensibilização da população sobre
a importância da saída das áreas de risco para moradia em local seguro e com isso a
preservação de vidas. Os moradores também deverão receber as orientações gerais sobre as
etapas do reassentamento e seus trâmites. É o momento para que sejam esclarecidas dúvidas
mais gerais e apresentadas as questões que a comunidade considere pertinente, até mesmo
como forma de recolher sugestões ao projeto, alinhadas com os perfis e expectativas da
população.
Essas reuniões serão organizadas pelo TTS e devem contar com participação de representante
da UGP, TTS EMUSA, SMHRF e Consórcio de Obras. Cada um destes órgãos possui
informações relevantes para o avanço do processo e devem esclarecer todas as dúvidas
pertinentes à sua esfera de atuação.
Comitê de Acompanhamento do Reassentamento (CAR)
Este Comitê será formado por representantes das famílias de cada um dos Núcleos de
Intervenção e funcionará como instância de participação comunitária específica sobre o
reassentamento.
Nos encontros do CAR as equipes sociais (contratada e EMUSA) prestarão esclarecimentos às
dúvidas dos participantes, recolherão eventuais questionamentos para consulta aos demais
órgãos envolvidos no processo, assim como apresentarão esclarecimentos sobre as medidas
compensatórias, orientações sobre documentação e reuniões com a PGM, cronograma das
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obras que se relacionam com o reassentamento, orientações gerais para mudança, etc. Ou
seja, informações de caráter e interesse coletivo para os afetados pelo reassentamento,
sendo vetado o compartilhamento de informações particulares, como os valores negociados
individualmente por cada família.
Este comitê deverá se reunir mensalmente a partir de convocação da Equipe do Trabalho
Social, e em seu primeiro encontro serão estabelecidos os “acordos coletivos” para seu
funcionamento, como fluxos, limites de atuação, responsabilidades e etc.
Abordagens Individuais
As Abordagens Individuais podem ser consideradas como a “busca ativa” pela equipe social
aos titulares/responsáveis pelas famílias que serão reassentadas. Neste sentido, trata-se da
ida a campo, casa a casa, para agendamento do Atendimento Individual (próxima atividade)
a ser realizado no Escritório Social em data e horário acordado e tendo a participação da
Equipe Social da EMUSA.
Uma vez que este titular seja encontrado no momento da visita, a abordagem deve ser
realizada a identificar se a pessoa participou do Encontro com as Famílias e se tem dúvidas.
Após esta aproximação, será realizado o agendamento. O responsável pela família deve
assinar um termo comprometendo-se a comparecer no Escritório Social na data e horários
acordados e deve ficar com uma cópia que registre o agendamento. Caso o responsável não
esteja presente, a equipe deve deixar comunicado padrão, solicitando o seu comparecimento
no Escritório Social para esta mesma abordagem.
Tanto para esta abordagem como para o Atendimento Individual as equipes sociais envolvidas
deverão atentar a uma ação prévia de preparação, com estudo e compreensão de cada caso
a ser abordado (composição familiar, motivo de remoção e possíveis medidas compensatórias
elegíveis). Ainda que estas questões não devam ser tratadas nestes atendimentos para
agendamento, é importante que a equipe tenha pleno domínio das situações e faça os
registros das reações das famílias e suas percepções.
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Atendimentos Individuais
No fluxo de ações do reassentamento os Atendimentos Individuais são destinados à
apresentação detalhada da necessidade de saída da área. As demandas devem ser tratadas
em suas especificidades através de atendimento individualizado. A escuta atenta traz maior
segurança aos participantes do processo de reassentamento. O atendimento será realizado
pelas equipes sociais (empresa contratada e equipe EMUSA) que repassarão as condições e
as etapas do reassentamento, assim como as medidas compensatórias disponíveis diante do
perfil da família. Será ainda realizado agendamento da reunião com a PGM – caso o titular
concorde. Para este agendamento a equipe terá uma janela de horários já pré-acordadas (já
definidas para terças e quintas feiras) com a PGM, e novamente o titular assinará um termo
de agendamento, ficando com uma cópia que o informe da data, horário e local que deverá
comparecer.
O contato com estas famílias deve ocorrer logo após as reuniões com as comunidades e
abordagens individuais, sendo fundamental que o cronograma de campo esteja bem definido
e alinhado com as demais frentes de intervenção. O estreitamento da comunicação através
de diálogo contínuo agrega credibilidade ao processo.
O Atendimento Individual (mediação) não se destina a formalização da escolha da família pela
opção de compensação, que deverá ser realizada na reunião com a PGM (etapa de
negociação).
Como dito, esse é mais um dos momentos em que dúvidas devem ser sanadas, servindo
também para o monitoramento das etapas do reassentamento. Para facilitar a compreensão
das famílias, a equipe social deve elaborar materiais informativos que possuam linguagem de
fácil assimilação que poderão ser entregues aos participantes. Esses materiais se destinam a
esclarecer a pertinência e as etapas do processo de reassentamento.
Este tipo de atendimento foi incluído no fluxo do reassentamento como etapa a ser cumprida
para que se possa encaminhar a família ao processo de negociação com a PGM estando esta
munida das informações e esclarecimentos fundamentais, tendo sido estes transmitidos a
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partir de uma aproximação “familiar”, ou seja, feita pelo Trabalho Social que já possui vínculo
e credibilidade na área.
É importante ressaltar que esta ação não se confunde e nem elimina os atendimentos
realizados constantemente no Escritório Social a partir de demanda espontânea da
comunidade.
11.2.3 Negociação
A fase de Negociação é iniciada com as Reuniões das famílias com a PGM, acompanhadas da
Equipe Social da EMUSA e UGP. Dado o contexto de atuação descrito inicialmente, em que
situações delicadas que se relacionam com a presença do tráfico no local, e ainda visando o
distanciamento da Equipe Social das decisões que envolvem a negociação de valores, para
sua segurança e melhor andamento dos processos, bem como a prática já realizada pelo
município, a Equipe Social da empresa contratada não participa das reuniões de negociação
(entre as famílias e a PGM).
Nesta reunião os representantes da PGM irão apresentar as medidas compensatórias
elegíveis para aquela família, as condições para sua efetivação, assim como os direitos e
deveres decorrentes de cada opção. Como se trata de um momento de negociação, pode ser
necessário mais de um encontro para que a família tenha certeza de sua escolha. Serão
previstas até 3 rodadas de negociação. Para os casos em não haja acordo, o processo poderá
ser encaminhado a CPRAC para uma tentativa de negociação administrativa e amigável.
Uma vez que a família aceite a proposta oferecida deverá ser assinada a “Ata de Negociação”,
com as informações pertinentes a respeito do imóvel e do acordo estabelecido, além dos
prazos de pagamento, prazo para desocupação do imóvel, autorização de demolição (após a
desocupação do imóvel) e demais compromissos de ambas as partes. Este documento servirá
como aceite ou termo de compromisso do processo de negociação.
Nesta fase, cabe ao Trabalho Social: (i) o acompanhamento do andamento dos processos de
negociação e (ii) o acompanhamento e prestação de orientação individualizada às famílias,
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sendo fundamental a realização de novas abordagens e atendimentos individuais em curto
período de tempo visando dar celeridade ao processo de reassentamento.
11.2.4 Trâmites para pagamento
Esta fase não tem atuação direta do Trabalho Social, para além da manutenção dos
atendimentos no Escritório Social para prestação de esclarecimentos e orientações às
famílias. Uma vez que esta fase antecede a mudança, a equipe social deverá ser
constantemente atualizada pela SMHRF e Fiscalização EMUSA sobre o andamento dos
processos de pagamento, para que possa verificar em campo a situação de preparação das
famílias para a liberação dos imóveis.
11.3

Mudança e Liberação do Imóvel

11.3.1 Pré-Mudança

Acompanhamento e Orientação para Mudança
A fase de pré-mudança, compreende todas as ações prévias ao pagamento da 1ª parcela, que
conforme Decreto 13.254/2019 será paga para incentivar a mudança dos moradores e
liberação dos imóveis. De acordo com as práticas que já são implementadas pela Prefeitura
de Niterói, o 1º pagamento deve ocorre em até 15 dias após a negociação, e o 2º pagamento
em até 30 dias, sendo este o prazo final para a liberação do imóvel. Esses prazos constarão
na declaração de aceite a ser assinada pelo beneficiário no momento de definição do acordo
em participar do processo de reassentamento.
Conforme anexo 02 segue minuta de Termo de Referência para contratação de prestação de
serviços de pesquisa imobiliária que têm o objetivo de desenvolver um portfólio de
apresentação dos imóveis disponíveis na área de intervenção, bem como nas áreas
adjacentes, de forma a apresentar alguma possibilidades e ofertas imobiliárias aos futuros
moradores.
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Destacamos, no entanto, que além da pesquisa prevista, o interesse ativo por parte do
morador no levantamento das opções residenciais de seu interesse também será considerado
e poderá somar ao portfólio. Devendo a nova residência ser indicada pela família beneficiária.
Para suporte a estas ações, a equipe do Trabalho Social elaborará o “Guia de Mudanças”, um
material gráfico que contenha além de orientações que possam contribuir na busca pela nova
casa, como por exemplo, a importância da verificação prévia de instalações elétricas e
hidráulicas, e dicas sobre a organização da mudança.
Cabe esclarecer que eventuais orientações técnicas contidas nesse material, visam enriquecer
as informações fornecidas ao morador para apoio na busca por uma moradia adequada. Não
se configurando, sob nenhuma hipótese, como instrumental de aval técnico para aquisição
de bem imobiliário, sendo esta atribuição mantida à equipe destinada em avaliar a higidez do
imóvel conforme previsto em decreto específico.
À medida que as datas de mudança forem definidas, devem ser consolidadas em um
“Calendário de Mudanças” e disponibilizadas às equipes de fiscalização e gerenciamento do
contrato, a fim de garantir a realização do processo de mudança de forma sistematizada e
organizada, além de já preparar o CNCSJ para a iminente demolição do imóvel a ser
desocupado.
Nesta etapa, percepções sobre as estratégias de mudança que serão adotadas pelas famílias
devem ser observadas pela equipe técnica, buscando identificar eventuais dificuldades
apesentadas pelo morador para a realização da mudança, como a falta de recursos para esse
custeio, cabendo a realização de quaisquer ações necessárias para reverter e/ou minimizar
eventualidades que possam comprometer o cronograma de mudanças.
Pesquisa de Avaliação: Marco Zero
Na fase de pré-mudança a ETTS será responsável pela aplicação, sistematização e análise dos
dados da Pesquisa de Marco Zero integrante da sistemática de Monitoramento e Avaliação.
Esta pesquisa será realizada com a totalidade dos titulares representantes das famílias em
processo de reassentamento através da aplicação presencial de um questionário estruturado.
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O questionário será elaborado pela ETTS, seguindo as orientações deste PER, e será aprovado
pela equipe da UGP/BID.
11.3.2 Mudança
Acompanhamento da Mudança
Na medida do possível, e de acordo com os agendamentos de mudança informados, a ETTS e
Fiscalização EMUSA acompanharão o processo de mudança, monitorando o percurso de saída
do antigo imóvel até a chegada da família ao novo imóvel. Este acompanhamento visa a
intermediação de possíveis conflitos e simboliza o acolhimento da família durante esta etapa.
Para cada família a ETTS irá elaborar o “Dossiê de Mudança”, um documento de consolidação
das informações dos moradores e imóveis, registro fotográfico do processo de mudança,
organizado em formato semelhante ao que atualmente realizam, e que será anexado ao
restante da documentação individual de cada caso.
O acompanhamento geral das ações realizadas nas etapas de Liberação do Imóvel e de
Mudanças, devem ser sistematizadas em formato de relatório específico e entregues em
documento apenso à medição do período.
Comunicação de “imóvel liberado para demolição”
De posse do “Termo de Autorização de Demolição”, devidamente assinados pelos titulares,
as equipes TTS e Fiscalização EMUSA farão o envio destes documentos físicos com as
respectivas informações já atualizadas na Planilha de Reassentamento à equipe UGP/BID
para que o CNCSJ possa realizar as demolições.
11.4

Pós – Mudança

11.4.1 Acompanhamento Pós – Mudança
Oferecer suporte às famílias na instalação em sua nova residência, bem como na estruturação
de redes de serviço e apoio comunitário fundamental para fomento ao bem-estar da
população realocada. A inserção nas relações de vizinhança e emprego estabelecidas, bem
como, na aproximação com os equipamentos públicos – educação, saúde e assistência social
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– devem ser consideradas para o acompanhamento das famílias, cabendo ao TTS facilitar o
diálogo entre os moradores e estas instituições. Para tal, estão previstas frentes de
acompanhamento às famílias realocadas, realizadas através de visitas domiciliares e contatos
telefônicos.
As visitas domiciliares estão direcionadas às famílias que se mantiverem nos bairros de
abrangência da subprefeitura que abrange a região da poligonal do projeto. Estas visitas
devem ser planejadas com antecedência, de modo que o TTS durante o mês anterior, possa
prever quais serão as famílias visitadas no mês subsequente. Cada família deve ser visitada
ao menos uma vez.
Um “Cronograma de Visitas Domiciliares” bimestrais deve ser elaborado, para que esse
acompanhamento possa fornecer apoio periódico às demandas apresentadas.
Caso existam famílias que optem por residir em outros bairros, o monitoramento deve ser
feito através de contato telefônico. Em ambas situações, as abordagens de acompanhamento
devem seguir um roteiro pré-estabelecido que seja capaz de mensurar dados quantitativos e
qualitativos. Este roteiro deve ser elaborado pela equipe do TTS e submetido à aprovação das
equipes de Fiscalização EMUSA e UGP/BID, de modo que suas informações dialoguem com as
expectativas de monitoramento e avaliação das ações.
A versão final da “Planilha de Reassentamento”, incluindo o processo de pós ocupação e
avaliação, deve ser enviada às equipes de fiscalização e gerenciamento do contrato para
encerramento das ações de reassentamento do PRODUIS junto à PMN.
11.4.2 Pesquisa de Avaliação – Pós Mudança
Na fase de Pós-Mudança a ETTS será responsável pela aplicação, sistematização e análise dos
dados da Pesquisa de Avaliação – Pós Mudança, integrante da sistemática de Monitoramento
e Avaliação. Assim como no Marco Zero, esta pesquisa será realizada com a totalidade dos
titulares representantes das famílias reassentadas através da aplicação de um questionário
estruturado. Neste caso, em função da possibilidade de dispersão das famílias, a aplicação do
questionário poderá ser feita também por telefone, mas preferencialmente de forma
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presencial. O questionário deverá ser debatido e aprovado pela UGP/BID, e, seguir as
orientações deste PER.
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Quadro 6 – Documentos TTS a serem assinados pelos titulares

Etapa do
Fase
Reassentamento

Documentos

Conteúdos mínimos indicados

Ações
Preparatórias

NA

NA

Cadastramento NA

NA

Sensibilização

Agendamento
com a PGM

Identificação do morador, data e
horário da reunião, endereço do
local

Negociação

Ata da
Negociação

Acordos estabelecidos
Prazos para pagamentos
Prazo para desocupação do
imóvel/imóvel livre de pessoas,
animais e coisas.
Aceite da Negociação

Trâmites para
Pagamento

NA

NA

Mudança

Termo de
Autorização de
Demolição

Dados do imóvel: endereço, código
do reassentamento
Dados do titular: nome, CPF
Autorização da demolição

Mudança

Termo de
conclusão da
mudança

Dados do titular: nome, CPF
Dados do imóvel de origem
Dados do novo imóvel (endereço)
Família atesta que esta está dentro
da casa nova

Mudança

11.5

Preparação

Educação Socioambiental e Geração de Trabalho e Renda

As ações de Educação Socioambiental previstas pelo Projeto BID/Produis orientam a
realização de atividades socioeducativas para apoio à manutenção das intervenções físicas,
contemplando temas como a ocupação territorial, uso e impermeabilização do solo,
percepções de risco, preservação ambiental e as questões de lixo e saúde.
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Parte destas atividades foi executada durante o desenvolvimento das demais ações de
mobilização comunitária realizadas pelo TTS. Aquelas pendentes, serão realizadas durante a
vigência contratual, podendo ser reprogramadas. A readequação dessas atividades buscaria
a conexão das capacitações ofertadas ao atual momento vocacional de mercado, e apoiar a
(re) inserção de moradores com indicativo de reassentamento ao mercado de trabalho, caso
assim seja necessário, como forma de minimizar os possíveis impactos negativos advindos do
reassentamento nesse sentido.
11.6

Plano de Comunicação
“Precisão e sinceridade são importantes para gerar confiança, visto que as
pessoas frequentemente têm uma imagem pouco clara ou irrealista de como
um projeto pode afetá-las, tanto em relação aos benefícios como a possíveis
impactos adversos. (...) Se fornecidas de forma clara e compreensível, as
informações poderão ajudar a evitar incertezas e preocupações com o
futuro. Isso é de suma importância em situações de reassentamento, que
podem ser traumáticas para os afetados”. (Kvam, 2017)14

O Plano de Comunicação visa estabelecer as principais diretrizes e estratégias para
mobilização e informação das famílias a serem reassentadas e da comunidade em geral,
acerca dos aspectos que envolvem o reassentamento.
11.6.1 Famílias a serem reassentadas
Considerando a importância do diálogo e escuta atenta, compreende-se que um processo
eficiente de comunicação em casos de reassentamento se desenvolve fundamentalmente a
partir da equalização das informações entre TTS e moradores. Sendo imprescindível que a
equipe atue sob a perspectiva “do que deve ser comunicado” e “como deve ser comunicado”
ao longo das etapas. A todo momento, será importante que a equipe relembre do potencial
de impacto que o reassentamento traz para a vida das famílias afetadas. Por isso, o
fornecimento de informações claras e alinhadas (ou seja, não desencontradas entre os
diferentes executores do reassentamento), ainda que repetidas vezes, deve fazer parte dos
14

Kvam, Reidar. Consulta significativa às partes interessadas: série do BID sobre riscos e oportunidades
ambientais e sociais. BID, 2017.
87

diferentes tipos de atendimento e materiais a serem produzidos. Além de informações
objetivas, o que se busca nesse plano de comunicação, é destacar a relevância do
atendimento humanizado e tecnicamente qualificado.
A operacionalização do Plano de Comunicação ocorrerá tanto pelo planejamento das ações
de comunicação e mobilização de forma integrada às etapas do reassentamento como
descritas anteriormente, como pela elaboração e distribuição de materiais gráficos. Estas
peças de comunicação deverão ser capazes de ilustrar as diversas etapas do processo, através
de linguagem de fácil assimilação e vasta utilização dos elementos gráficos que possam tornar
o material, ao mesmo tempo, interessante e de fácil leitura.
As atividades de mobilização e comunicação devem alcançar a 100% das famílias que serão
reassentadas e a maior parte do restante da comunidade, em especial os residentes próximos
às áreas aonde ocorrerão as demolições. Estas atividades serão desenvolvidas,
principalmente: no escritório social, através dos atendimentos aos moradores e das reuniões
de esclarecimento; nas residências das famílias, através das visitas domiciliares rotineiras; e
nos demais espaços comunitários de grande circulação e atração de pessoas. Estas ações
devem alcançar 100% das famílias que serão reassentadas.
Para a divulgação das informações de ampla circulação, outros veículos de comunicação como
carro de som, rádio comunitária, e redes sociais, devem ser identificados. Assim como, devese contar com o apoio do CAR, do CAO, das lideranças comunitárias, das Associações de
Moradores, Igrejas e outras organizações sócio comunitárias atuantes nos territórios.
11.6.2 Comunidade em Geral
Para que sejam minimizados os impactos às demais famílias da comunidade, assim como
reduzidos as potenciais resistências à intervenção é importante que também sejam previstas
e implementadas ações de comunicação direcionadas ao restante da comunidade.
Basicamente aqui nos referimos aos possíveis transtornos que podem ser causados pelas
obras, como fechamento de vias, interrupção de serviços (como fornecimento de água,
energia), interdição de vias e etc. No contexto específico do reassentamento, destacamos
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que será importante comunicar aos moradores dos imóveis vizinhos àqueles que serão
demolidos: a realização da demolição, eventual necessidade de interrupção de circulação de
pessoas e veículos. Da mesma forma, no caso de imóveis contíguos ou muito próximos, é
fundamental garantir a segurança dos moradores e das construções.
A responsabilidade por estas comunicações é do CNSJ, que deverá alinhar o cronograma das
demolições e das obras com a ETTS, que será responsável pela orientação e acompanhamento
das famílias. Caso se julgue pertinente a ETTS poderá produzir material específico informando
aos vizinhos sobre a demolição, existência do risco e orientando a não permanência e/ou
circulação durante o período da demolição.
A seguir apresentamos a sistematização das estratégias de comunicação específicas, de
acordo com ações principais do reassentamento conforme detalhadas em capítulos
anteriores. Estas estratégias não excluem futuras propostas sugeridas pelas equipes
diretamente envolvidas no projeto.
Quadro 7 – Quadro Síntese: Atividades e Materiais de Comunicação
Atividade
do Público alvo
Material
Forma
de
Reassentamento
Divulgação15
Convite
Entrega individual
Encontro com as Famílias a
individual
(porta-a-porta,
famílias por
serem
exclusivo das famílias a
núcleos
reassentadas
serem reassentadas)

Atendimentos
Individuais

Famílias a
serem
reassentadas

Material com
elementos
gráficos,
textos breves
e ilustrações

Entrega individual
(durante os
atendimentos
individuais)

Guia de
Mudanças

Famílias a
serem
reassentadas

Material com
elementos
gráficos,
textos breves
e ilustrações

Entrega individual
(durante as visitas
domiciliares, no
acompanhamento PréMudança – após a
reunião com a PGM)

15

Sugestão
de
conteúdo mínimo
Convocação para a
reunião;
Data, hora e local da
reunião;
Informar eleição do
CAR.
Explicação das etapas
do reassentamento;
Resumo explicativo das
medidas
compensatórias e
critérios de
elegibilidade.
Orientações de apoio
para busca pela nova
casa;
Sugestões para
organização da
mudança;
Orientações quanto a
transferência de

Todas as divulgações através de Entrega Individual deverão ser acompanhadas das explicações e orientações
pertinentes pela ETTS.
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Quadro 7 – Quadro Síntese: Atividades e Materiais de Comunicação
Atividade
do Público alvo
Material
Forma
Reassentamento
Divulgação15

Demolição

Comunidade
em geral
(vizinhos aos
imóveis a
serem
demolidos)

Faixas
Cartazes
[responsável:
CNSJ]
Comunicado
[responsável:
ETTS]

90

de Sugestão
de
conteúdo mínimo

Fixação em locais
estratégicos, pontos de
grande de circulação
próximo aos locais de
demolição
Entrega individual
(porta-a-porta nos
imóveis próximos
àquele que será
demolido)

serviços essenciais:
educação, Cras, PSF,
correspondências, etc.
Data e horário da
demolição
Orientação para não
permanência e/ou
circulação durante o
período da demolição

11.7

Mecanismos de Atendimento de Queixas e Reclamações

Entre as ações previstas para o reassentamento, está a realização de atendimentos para
acolhimento das queixas e reclamações apresentadas pelos moradores. Em consonância às
práticas do TTS, o atendimento à população será estruturado a partir da identificação das
demandas, esclarecimentos pertinentes, e se necessário, encaminhamento à Fiscalização
EMUSA e UGP/BID, que dará o direcionamento junto as demais secretarias envolvidas. No
caso do reassentamento, os esclarecimentos e informações para retorno ao morador
também poderão ser levantadas durante as reuniões periódicas do Grupo de Trabalho do
reassentamento.
Uma vez tendo obtido retorno dos órgãos e/ou instituições responsáveis, a equipe do
reassentamento entrará em contato com o morador para informar sobre o encaminhamento
da demanda e/ou esclarecimento. Na finalização deste atendimento, o morador deve
preencher o instrumental de avaliação, que visa mensurar a satisfação com o atendimento
realizado e a solução à demanda apresentada.
Os atendimentos serão realizados no Escritório Social e, de acordo com a necessidade, nos
plantões e/ou ações itinerantes em dias e horários diferenciados devem ser considerados.
Para estes atendimentos devem ser mantidos os instrumentais que a ETTS já utiliza, como:
Ficha de Atendimento Individual, Ficha de Visita Domiciliar, instrumental de avaliação e Ficha
de Evolução. Este último, é destinado à elaboração de um histórico consolidado de todos os
atendimentos realizados ao morador, sendo importante para o acompanhamento das
famílias em reassentamento. Os instrumentais serão mantidos para controle do fluxo de
atendimentos do reassentamento e poderão ser adaptados, acrescidos, ou possuir
diagramação específica para a facilitar a visualização do “tema reassentamento”, mas não
deverão ter itens suprimidos.
Ao final da etapa, estes instrumentos deverão ser consolidados e, junto aos demais
documentos apresentados neste PER, compor a elaboração de relatórios individuais de
reassentamento, que apresentem os dados qualitativos e qualitativos do processo.
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Figura 9 – Instrumentos de Atendimento utilizados pelo TTS
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12 Mediação e Solução de Conflitos
12.1 Instâncias extrajudiciais
A Lei Federal 13.140 de 2015 dispõe sobre a mediação entre particulares com alternativa de
solução de impasses e também sobre a autocomposição de grupos de solução no âmbito da
administração pública. Em seu artigo 32 dispõe sobre a criação de Câmaras de Prevenção e
Resolução Administrativa de Conflitos, em que uma das partes for pessoa jurídica de direito
público.
O decreto municipal 13.254/2019 criou a CPRAC no âmbito do reassentamento das
comunidades de São José e Igrejinha, a ser composta por:
(i)

um representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização
da Gestão (atuando como presidente da Câmara);

(ii)

um representante da SMHRF;

(iii)

um representante da SMU;

(iv)

um representante da Secretaria de Fazenda e;

(v)

um representante da PGM.

Conforme previsto no decreto de sua criação, esta Câmara funcionará como instância
extrajudicial acionada quando houver a necessidade de solução de conflitos que possam
surgir no processo de reassentamento.
Considerando a importância da participação comunitária, apesar de não previsto no decreto
de criação da CPRAC, recomenda-se que esta instância contemple a representação da
comunidade. Assim, uma vez que o CAR esteja formado, em um de seus primeiros encontros
deverá ser eleita a representação comunitária. Idealmente, a UGP em articulação com a PGM
e outros órgãos jurídicos locais poderão oferecer um curso rápido de mediação e solução de
conflitos aos membros do CAR. E a definição dos representantes do CAR na CPRAC pode ser
feita após a conclusão deste curso.
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12.2 Instâncias judiciais
Está previsto que instâncias judiciais possam ser acionadas no caso em que o morador não
aceitar as propostas de compensação após três rodadas de negociação com a PGM, e após
esta, uma rodada de mediação com a CPRAC. Se o titular mantiver a negativa de aceitação
mesmo após estas etapas, a UGP e a PGM encaminharão o processo à justiça comum, para
que seja julgado e determinado a solução pelo juiz competente.
Nesse sentido, os titulares deverão receber assistência judiciária caso não possam arcar com
o pagamento de advogados. A Lei federal nº 1.060/1950 estabelece normas para a concessão
de assistência judiciária aos necessitados. Seu artigo 1º define que os poderes públicos
federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), concederão assistência judiciária aos necessitados nos
termos da presente Lei. Por sua vez, a Constituição Brasileira de 1988 prevê no artigo 5º que
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; e que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos.

13 Mecanismos de controle de não reocupação das áreas liberadas
Estabelecer mecanismos de controle para não reocupação das áreas liberadas pelo
reassentamento se configura como um grande desafio, visto a incessante busca da população
em situação de vulnerabilidade habitacional por espaços que possam ser utilizados como área
construtiva.
No que se refere às ações de realocação de famílias em São José, a maior parte dos imóveis
indicados ao reassentamento estão localizados em área de risco. Cenário que vincula a
formulação de propostas para utilização destes espaços à atuação do poder público para
mitigação dos riscos existentes.
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É fundamental destacar que parte da intervenção física em execução destina-se exatamente
a correção de riscos, como a construção de estruturas de contenção.
Foto 4 e Foto 5: Cortina Atirantada – Travessa Dona Zinha

Fonte: https://emusa.niteroi.rj.gov.br/obras/comunidade-sao-jose-recebe-obras-em-diversos-pontos/

Além destas estruturas, está sendo realizado o plantio de capim em Sistema Vetiver – uma
técnica de estabilização de taludes através do plantio de uma gramínea específica que
controla erosões, conserva solos e águas em áreas de poucos recursos. A espécie plantada
atinge até 5m de raiz, o que ao longo do tempo, promove o efeito “atirantado” do solo,
garantindo maior estabilidade às encostas. Além disso esta gramínea apresenta o
crescimento e desenvolvimento nos mais diferentes tipos de solo, formando uma barreira
vegetal viva e densa permanentemente, não é hospedeira de insetos e fungos, tem baixo
custo de manutenção, e tem grande adaptabilidade a extremas condições climáticas, capaz
de suportar períodos de estiagem superiores a seis meses16.

Foto 6 – Curso de Formação de Voluntários da
Defesa Civil

Por outro lado, após a conclusão da
intervenção serão importantes os trabalhos
de monitoramento e fiscalização – que já
são realizados pelas equipes da Defesa Civil
Municipal. Além deste, UGP e EMUSA,
associadas à instituição poderão realizar
novamente, a depender da disponibilidade

16

Fonte: https://emusa.niteroi.rj.gov.br/obras/comunidade-sao-jose-recebe-obras-em-diversos-pontos/
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Foto: https://www.ofluminense.com.br

do órgão, o curso de formação de
voluntários da Defesa Civil.

O objetivo deste curso é que os moradores locais sejam capacitados para atuar em conjunto
com a Defesa Civil em situações de emergência. Dadas as especificidades da comunidade de
São José, o curso pode incluir ainda orientações sobre o perigo de ocupação de áreas de risco
geológico, bem como a importância da fiscalização comunitária.
Outra iniciativa importante de ser articulada para realização conjunta entre Defesa Civil,
Secretaria Municipal de Educação, UGP e EMUSA são as aulas de capacitação em prevenção
de desastres nas escolas da rede municipal de ensino. Organizado em módulos, os alunos das
escolas municipais recebem orientações sobre primeiros socorros, prevenção de incêndio,
noções de Defesa Civil, análise de risco, meio ambiente e meteorologia.
Considerando ainda a necessidade de estudo geológicos e outras práticas capazes de
minimizar as intercorrências de deslizamentos ou eventos similares nestas regiões, a
construção de pequenas áreas de lazer ou de plantio coletivo, se apresentam como
alternativas de utilização destas áreas como ações de baixo custo e grande potencial de
apropriação coletiva. As ações podem ser articuladas aos eixos previstos no TTS, e atividades
como Oficinas do Imaginário, que resultem no desenho e na proposição coletiva de uma
intervenção, e posteriormente a execução desta pelos moradores, em geral, têm um
potencial de efeito que perpassa a ação pontual e gera espaços coletivos de maior
apropriação. As atividades a serem efetivamente executadas serão analisadas, planejadas no
contexto da reprogramação do TTS que está atualmente em andamento. A execução destas
ações também será de responsabilidade desta equipe.
Além dessas ações, conforme apresentado anteriormente, o projeto Niterói Jovem Ecossocial
faz parte da Carteira de Projetos Estruturantes da Prefeitura de Niterói e está incluso nas
ações do Pacto contra a Violência do Município. Tem como objetivo desenvolver um conjunto
de ações de caráter informativo, educativo, ambiental e sócio inclusivo junto aos jovens
moradores de territórios com problemas ambientais e sociais, de forma a promover a
participação cidadã, favorecer a capacitação profissional e a correta apropriação dos espaços
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coletivos através de ações ambientais. Abaixo seguem as áreas das poligonais definidas para
desenvolvimento do Projeto Ecossocial em São José.

[V11]

O projeto compreende também o aperfeiçoamento das habilidades técnicas por meio de
formação profissionalizante, educação ambiental e experiência profissional, inclusão e
capacitação qualificada do público-alvo. Um dos requisitos de participação é estar
matriculado em escola pública, ou curso profissionalizante no caso de já ter terminado o
ensino formal, ou ainda, estar disposto a recomeçar os estudos, caso não esteja estudando.
Nessa primeira fase o projeto selecionou 400 jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, em
situação de vulnerabilidade social, e moradores de 11 comunidades em Niterói que
abarcavam os seguintes critérios: serem constituídas de áreas de proteção ambiental ou de
zona de amortecimento e apresentarem baixo desempenho de indicadores sociais de
emprego, renda e escolaridade entre os jovens.
Para a Comunidade São José foram selecionados 25 participantes distribuídos nos eixos de
gestão dos recursos hídricos (identificando perdas de água potável, orientando quanto a
necessidade de conexão à rede de esgotos, identificando e preservando eventuais nascentes,
orientando quanto a consumo responsável, etc.), no trabalho contínuo de minimização de
riscos contra queimadas; na gestão de resíduos orientando quanto a descarte, reciclagem e
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reuso e ainda, após o plano de identificação de áreas reflorestadas no município, irão
trabalhar na produção de mudas, manutenção de plantios e monitoramento das áreas livres.
Durante a formação os participantes serão capacitados em eixos transversais que
compreendem educação ambiental (oficinas de educação ambiental, gestão de resíduos e
prevenção de incêndios em vegetação); empregabilidade (imersão na cultura de trabalho:
CLT, direitos e deveres, documentação, curriculum vitae e apresentação pessoal, além de
inclusão digital e aplicativos corporativos); empreendedorismo (conceitos sobre
empreendedorismo, novos negócios); diálogo com a cidade, utilização de ferramentas de
gestão de geoinformação e mídias sociais, para promover o monitoramento do trabalho e a
troca de informações com outras comunidades e com a cidade.
As 400 vagas foram distribuídas em eixos principais de trabalho:

Eixos de trabalho
Reflorestamento

Águas

Parques

o

Defesa Civil

Reflorestamento / Resíduos Sólidos (de acordo com características de cada território) –
manutenção de plantios, produção de mudas, formação de jardins e hortas, orientação para
descarte de resíduos, produção de eventos informativos etc.;

o

Águas - apoio à conservação de rios e nascentes; apoio à redução de perdas de água potável;
apoio às ações de educação ambiental relacionadas ao saneamento das comunidades;

o

Parques – orientação à visitantes, implantação, manutenção e sinalização de trilhas, produção
e execução de eventos de educação ambiental etc.;
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o

Defesa Civil - participação no apoio ao monitoramento, planejamento e ações relacionadas a
minimização de riscos em áreas sujeitas a queimadas.

Foto 7, 8, 9 e 10: Exemplo de Atividade de criação e intervenção coletiva realizada para a “Praça da
Caixinha”, na Vila Laboirux – na Favela da Rocinha (RJ):

Fotos: https://rioonwatch.org.br/?p=21038
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14 Monitoramento e Avaliação
Inicialmente consideramos pertinente fazer uma breve distinção entre os conceitos de
monitoramento e avaliação já que, por vezes, eles se confundem. Para Jannuzzi (2014,
p.155)17:
“Monitoramento e avaliação são processos analíticos organicamente
articulados, sucedendo-se no tempo, com o propósito de subsidiar o gestor
público com informações acerca do ritmo e da forma de implementação dos
programas (indicadores de monitoramento) e dos resultados e efeitos
almejados (indicadores de avaliação)”.

Portanto, apesar de muito próximos e de uma relação de retroalimentação possível, tratamse de dois processos distintos. Avaliação refere-se a processos sistemáticos e
metodologicamente rigorosos de coleta e de análise de dados para formulação de juízos
sobre o valor ou mérito de uma intervenção que se propõe a modificar uma realidade social.
O monitoramento, por sua vez, é uma das estratégias que podem ser adotadas para a
avaliação contínua de políticas e programas. Pode ser compreendido como processo também
sistemático, mas contínuo, ou atividade regular de acompanhamento de processos-chaves da
lógica de intervenção, capaz de produzir informações que permitem ou viabilizam uma rápida
avaliação da situação do programa ou projeto, assim como a identificação das ações
corretivas necessárias e pertinentes (Nogueira, 200218; Jannuzzi, 201619).
Neste sentido, no contexto do reassentamento em São José o monitoramento será
direcionado ao acompanhamento das ações da lógica de intervenção e a avaliação terá como

17

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação de programas
sociais no Brasil. Revista do Serviço Público, v. 56, n. 2, p.137-160, 2005. Disponível em:
https://static.fecam.net.br/uploads/28/arquivos/4054_JANUZZI_P_Construcao_Indicadores_Sociais.pd
f . Acesso em: 21 ago 2019.
18

NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. Avaliação e monitoramento de Políticas e
Programas Sociais-revendo conceitos básicos. Revista Katálysis, v. 5, n. 2, p. 141152, 2002. Disponível em:
http://org.redalyc.org/articulo.oa?id=179618335007> ISSN . Acesso em: 22 ago 2019.
19
JANNUZZI, Paulo de Martino. Monitoramento e Avaliação de Programas Sociais: uma introdução aos conceitos
e técnicas. Campinas, SP: Editora Alínea, 2016.
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foco a compreensão das mudanças produzidas pelo reassentamento nas famílias afetadas. A
execução do monitoramento e avaliação terá, portanto, o objetivo de:
(i)

Monitorar o desempenho das ações relacionadas ao processo de reassentamento;

(ii)

Monitorar o envolvimento das famílias nas atividades;

(iii)

Avaliar a situação socioeconômica das famílias (antes e depois) para poder extrair
conclusões sobre os efeitos do programa.

O processo de monitoramento e avaliação será implementado de acordo com as etapas do
reassentamento, sendo as atividades iniciais de monitoramento e as de avaliação iniciadas
com o processo de mudança.
Quadro 8 – Monitoramento e Avaliação: focos x etapas do reassentamento

Atividades do
processo
de
reassentamento

Sensibilização

Negociação

Mudança e
Liberação do
Imóvel

Monitoramento

Monitoramento

Monitoramento
Avaliação

Famílias

Avaliação

Pós
mudança

Avaliação

14.1 Monitoramento
“Formuladores de políticas, gerentes e técnicos de programas, nos
escritórios centrais de Planejamento e Gestão ou nos postos de serviços
distribuídos pelas cidades, não necessitam de dados, pesquisas e
conhecimento exaustivo sobre seus programas, mas de informação clara,
relevante, consistente, organizada segundo aspectos operacionais,
geográficos e o nível decisório pertinente, na tempestividade requerida, com
custos de produção adequados, e que, sobretudo, responsam às questões
atinentes ao estágio em que se encontra o programa se seu ciclo de
efetivação” (JANNUZZI, 2016, p. 129)

De acordo com Jannuzzi (2016), cada programa ou política pública irá demandar um sistema
de monitoramento próprio e específico ao seu desenho e modelo de gestão. De maneira
geral, o autor indica como elementos básicos que devem compor um sistema de informações
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para o monitoramento: (i) a narrativa do programa20, (ii) indicadores dos processos-chave;
(iii) indicadores de monitoramento; e (iv) as fontes de dados.
Os indicadores são as informações fundamentais da definição das estratégias de
monitoramento. Segundo Jannuzzi (2014 e 2016), indicadores de monitoramento adequados
são aqueles que permitem “filmar” o processo de implementação dos programas e sua
eficiência, o desenvolvimento das atividades, entrega dos produtos ou efeitos gerais
desencadeados pelo programa. Para o autor “idealmente, os indicadores de monitoramento
deveriam ser, além de relevantes aos processos críticos do programa, tempestivos à
necessidade da decisão, módicos em termos de custo e esforço operacional, potencialmente
sensíveis ao programa e específicos às ações e atividades que lhe são inerentes” (JANNUZZI,
2016, p.117).
Tomando estas definições e orientações conceituais como referência, o monitoramento será
destinado ao acompanhamento tempestivo das ações do reassentamento em si, uma vez que
é fundamental que para o seu bom andamento, seus avanços e gargalos estejam claramente
identificados e controlados. O acompanhamento das famílias e dos efeitos do
reassentamento nestas estarão contemplados na avaliação, como detalhado adiante.
A seguir são apresentados os indicadores a serem abordados no monitoramento.
Basicamente são propostos indicadores quantitativos que devem ser acompanhados
mensalmente pela equipe social através do registro e controle das atividades e seus
resultados. Serão desenvolvidos e implementados instrumentos específicos para a realização
do monitoramento, assim como criada uma base de dados (sistema simples e de fácil
manuseio) para consolidação e extração dos dados.

20

O autor utiliza o conceito de Mapa de Processos e Resultados (MaPR) definido como “narrativa sintética do
funcionamento do programa, do seu contexto de operação, de como seus diversos componentes-insumos,
processos e produtos se alinham para produzir os resultados e impacto social almejados, e das condições para
que isso se concretize” (Jannuzzi, 2016, p.20)
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Quadro 9 – Indicadores de Monitoramento

Etapas
Preparação
Sensibilização








Negociação

Mudança e
Liberação do
imóvel

Indicadores

Fonte de
informação

- Dossiês finalizados
- Dossiês aprovados
- Reuniões realizadas para informação sobre
reassentamento
- Número de participantes em reuniões realizadas
- Número de participantes nas reuniões do Comitê de
Acompanhamento do Reassentamento21
- Atendimentos individuais agendados
- Atendimentos espontâneos no Escritório Social (famílias
a serem reassentadas) x motivos de procura
- Novos atendimentos individuais necessários
- Satisfação com os atendimentos
- Taxa de retorno (novos atendimentos/famílias
contatadas)
- 1as Reuniões de negociação realizadas com a PGM
- Famílias que aceitaram a medida compensatória na 1ª
reunião
- 2as reuniões de negociação realizadas com a PGM
- Medidas compensatórias aceitas x famílias
- Pagamentos efetivados
- Famílias com novos imóveis definidos
- Famílias com mudanças agendadas
- Imóveis desocupados
- Imóveis demolidos
- Satisfação dos titulares com o processo de
reassentamento

TTS
TTS

TTS/EMUSA/PGM

TTS/EMUSA

Titulares das
famílias
reassentadas

Como indicadores qualitativos, serão feitas duas abordagens referentes à satisfação dos
titulares. A primeira irá monitorar os atendimentos realizados pela equipe social, em moldes
semelhantes ao que a ETTS já realiza. Contudo, deverá ser elaborado novo instrumental
específico que contemple, minimamente:


Grau de satisfação do atendimento recebido;



Clareza das informações prestadas;



Solução ou esclarecimento das questões apresentadas.

21

Como apresentado em outra seção deste documento, este Comitê será composto por representantes das
famílias que serão reassentadas.
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O outro indicador qualitativo refere-se à satisfação dos titulares com o processo de
reassentamento, através da aplicação de um questionário estruturado, após a mudança.
Nesta pesquisa devem ser verificados os seguintes aspectos:


Esclarecimentos sobre a necessidade do reassentamento (recebeu as informações
adequadamente?);



Grau de esclarecimento sobre as etapas do reassentamento (foi informado adequadamente
sobre as etapas do reassentamento? Teve dúvidas sobre as etapas e procedimentos? Estas
dúvidas foram esclarecidas?);



Grau de esclarecimento sobre as medidas compensatórias elegíveis (foi informado
adequadamente sobre as medidas compensatórias que poderia receber?);



Grau de satisfação com a medida compensatória recebida (está satisfeito com a compensação
recebida? O prazo entre o pagamento e a liberação do imóvel foi suficiente? ;



Grau de satisfação com o atendimento recebido pré e pós mudança (o acompanhamento pré
e pós mudança foi adequado? Recebeu as orientações adequadas e de forma clara?);



Grau de satisfação com o atendimento recebido dos agentes envolvidos (TTS Urbaniza,
EMUSA Social, UGP, PGM).

Todo o processo de monitoramento será de responsabilidade da equipe do trabalho social,
com fiscalização da equipe Social da EMUSA e coordenação pela equipe da UGP. Assim, será
responsabilidade da equipe social contratada:


A elaboração dos instrumentos de coleta dos dados para o monitoramento;



A coleta dos dados junto aos moradores, assim como com as demais instituições envolvidas22;



O input dos dados em base específica (a ser desenvolvida);



A extração e análise contínua dos resultados;



Em conjunto com a UGP, definir as ações corretivas quando necessárias;



Apresentar mensalmente em seu relatório de acompanhamento de atividades os resultados
do monitoramento e ações corretivas implementadas.

Além dos pontos listados acima, a equipe social será responsável pela apresentação dos
dados de monitoramento do reassentamento nas reuniões periódicas do “Grupo de Trabalho
do Reassentamento”, que, como detalhado na seção sobre o arranjo institucional, dada a
22

Como por exemplo com a UGP e PGM a respeito dos resultados das reuniões de negociação realizadas, uma
vez que a equipe social não participará destes encontros.
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necessidade de velocidade nos processos, deverá ter encontros periódicos para verificação
do status das negociações, liberação dos imóveis, autorizações de demolição, dos
reassentamentos, definições de estratégias e alinhamentos gerais.
14.2 Avaliação
“...A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, sistemática,
planejada e dirigida; destinada a identificar, obter e proporcionar, de
maneira válida e confiável, dados e informação suficiente
e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos diferentes
componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, programação
ou execução), ou de um conjunto de atividades específicas
que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito
de produzir efeitos e resultados concretos. Visam comprovar a extensão e o
grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que
sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racionais e inteligentes
entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e promover o
conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao êxito
ou ao fracasso de seus resultados...” (AGUILAR e ANDER-EGG, 1994:
31-2 apud COTTA23,1998).

No campo da Avaliação de programas, projetos e políticas públicas, existe uma vasta
possibilidade de tipologias e abordagens metodológicas. Considerando as especificidades do
reassentamento de São José – no que se refere especialmente à: escala da intervenção,
desenho da ação, recursos (humanos e financeiros) disponíveis, opta-se por realizar uma
Avalição de Resultados. Por se tratar de uma avaliação posterior à implementação, trata-se,
portanto, de uma avaliação ex-post, que como define Nogueira (2002, p.146) “implica em um
juízo de valor em relação aos resultados finais da ação desenvolvida e sua capacidade de
provocar uma alteração na situação identificada inicialmente”.
Em uma avaliação de resultados questionam-se as alterações na “situação-problema” após a
intervenção, e em caso positivo, busca-se estabelecer uma relação de causalidade entre estas
mudanças e a intervenção24. Sabe-se, contudo, que é difícil (e custoso) isolar a contribuição
da intervenção nas possíveis mudanças identificáveis.

23

COTTA, Tereza Cristina. Metodologias de Avaliação de Programas e Projetos Sociais: Análise de Resultados e
de Impacto. Revista do Serviço Público, Ano 49, Número 2, Abr-Jun 1998 Disponível em:
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/368/374. Acesso em: 21 ago 2019.
24

COTTA, 1998.
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Por isso, considerando as especificidades do reassentamento em questão, será realizada uma
pesquisa com questionário estruturado com o universo de famílias reassentadas em duas
etapas. A primeira servirá como “marco-zero”, ou seja, retrato da situação das famílias antes
da mudança para a nova residência. A segunda será realizada após a mudança e
estabelecimento no novo imóvel. Para permitir uma comparação adequada o questionário
deverá ser semelhante em termos estruturais e temáticos, podendo haver acréscimos de
questões sobre a satisfação das famílias sobre o processo de reassentamento e percepção
sobre as mudanças na qualidade de vida da família na nova moradia.
Na sequência apresentamos os indicadores para a avaliação do reassentamento de São José.
Uma vez que o objetivo principal da intervenção é a melhoria da qualidade de vida da
população (reassentada e não reassentada), os indicadores selecionados referem-se a
aspectos tradicionalmente abordados nesta temática, por exemplo em índices sintéticos
sobre qualidade de vida. No mesmo quadro são apresentadas as perguntas avaliativas, ou
seja, aquelas que deverão ser respondidas na conclusão da investigação.
Quadro 10 – Indicadores de Avaliação e Perguntas Avaliativas

Temas

Indicadores


Mudança de bairro





Condições da moradia






Gastos essenciais
Renda familiar




Perguntas Avaliativas

Quantidade de famílias que

continuam morando no bairro de
origem x quantidade que mudou de
bairro
Forma de abastecimento de água
Forma de energia elétrica
Forma de esgotamento sanitário
Situação de propriedade (alugado ou

próprio)
Salubridade do imóvel
Estado de conservação
Pavimentação da rua de acesso à
moradia
Gastos familiares totais com itens

como: habitação, transporte,
educação, alimentação
Valor da renda de todos os

indivíduos da família
Situação ocupacional


Trabalho/emprego
Tempo
deslocamento

 Tempo de deslocamento dos
de



indivíduos para trabalho e/ou escola
transporte e mobilidade
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O reassentamento interferiu na
relação da família com a cidade/com o
bairro?

Houve melhoria nas condições de
moradia?

Os gastos familiares foram
impactados pelo reassentamento?
Houve alteração na renda familiar
após o reassentamento?
Houve alteração na situação
ocupacional após o reassentamento?
Esta alteração foi decorrente do
reassentamento?
O tempo de deslocamento dos
indivíduos para trabalho/escola sofreu

Quadro 10 – Indicadores de Avaliação e Perguntas Avaliativas

Temas

Indicadores

Perguntas Avaliativas

 Acesso e utilização de equipamentos

Equipamentos Sociais
e serviços públicos, como educação,
e serviços públicos
saúde, assistência social


Percepção


Satisfação com o
processo
de
reassentamento

Avaliação da percepção dos

titulares/respondentes as condições
de vida da família
(somente na 2ª etapa): Avaliação da
satisfação dos
titulares/respondentes com o
processo de reassentamento

impacto em função do
reassentamento?
O acesso a equipamentos e serviços
públicos está melhor após o
reassentamento?
Os moradores percebem melhorias na
condição de vida de suas famílias?
O processo de reassentamento
atendeu satisfatoriamente as
expectativas das famílias? Quais
foram os pontos críticos? (ex:
pagamento – valor, prazo de
recebimento; esclarecimentos das
equipes sociais; definição de novo
imóvel; mudança de escola, etc.)

É importante salientar que as análises possíveis a partir do quadro exposto acima poderão ser
segmentadas por categorias como medida compensatória e local da nova moradia. Apesar da
abordagem detalhada acima ser basicamente quantitativa, também busca captar percepções
e grau de satisfação sobre aspectos específicos, devendo a pesquisa possibilitar registro de
temáticas qualitativas.

15 Arranjo de Implementação
15.1 Arranjo Institucional
Um arranjo institucional fortalecido, bem estruturado e bem coordenado é elemento
fundamental para a boa execução do processo de reassentamento. Nesta seção
apresentamos o arranjo institucional do reassentamento da comunidade de São José,
indicando as responsabilidades de cada uma das instituições envolvidas e instâncias
propostas.
Na composição deste arranjo fazem parte os órgãos públicos que já atuam com as práticas e
políticas habitacionais do município, além das equipes das empresas contratadas atuantes
nas comunidades (obras e social).
Figura 10 – Arranjo Institucional
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A UGP é a responsável pela coordenação do processo de reassentamento, o que inclui todo
o controle e orientações estratégicas, além ser o elo principal entre os órgãos envolvidos e
principal referência para as comunicações.
Entre suas responsabilidades neste reassentamento estão:












o monitoramento de todo o processo de reassentamento, inclusive o financeiro;
definição das medidas compensatórias disponíveis;
solicitação da suplementação orçamentária;
encaminhamento dos dossiês das famílias elegíveis ao reassentamento e envio à UDAP para
confecção e laudo;
acompanhamento dos processos de reassentamento;
mediação das situações de dificuldade de negociação;
acionamento e mediação da CPRAC em situações de negativa expressa do beneficiário;
supervisão e orientação do TTS;
orientação das pesquisas de avaliação e monitoramento da mudança e do processo de
reassentamento;
encerramento do processo de reassentamento e prestação de contas;

As demais instituições foram divididas em três grupos em função de sua participação no
reassentamento: executores, suporte e pagamento.
Entre as instituições executoras estão:


Consórcio CNCSJ – responsável pela execução das obras nas comunidades. No
reassentamento é responsável pela realização das demolições dos imóveis desocupados e
pela definição das prioridades de frente de atuação em função do cronograma de obras. Suas
atribuições são:
o

efetuar demolição dos imóveis autorizados pela UGP;
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o

informar ao TTS Urbaniza sobre data demolição para que a equipe acompanhe a
demolição;

o



proceder com relatório fotográfico das demolições;

TTS Urbaniza – equipe técnica do trabalho social da empresa contratada responsável pela
implementação e execução das ações do trabalho social e do reassentamento em campo. É
responsável pela relação direta com os moradores, abordagens individuais, atendimentos no
Escritório Social, monitoramento do progresso do reassentamento e seus indicadores e
acompanhamento constante das famílias em todas as etapas do reassentamento. Fazem
parte de suas atribuições:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



cadastrar as famílias indicadas ao reassentamento;
montar os dossiês documentais;
realizar reuniões inicias com as famílias (apresentar necessidade de
reassentamento);
agendar reunião entre beneficiários e PGM;
acompanhar processo de escolha da nova residência pelos beneficiários;
comunicar a UGP sobre definição de nova residência;
prover profissional técnico para realização de vistoria em imóvel;
realizar vistoria, produzir relatório fotográfico e planta baixa de novo imóvel;
planejar e executar as ações de pré, pós e mudança propriamente ditas;
elaborar calendário de mudanças;
acompanhar as mudanças;
oferecer suporte às mudanças;
realizar o monitoramento em todas as etapas do reassentamento;
realizar as pesquisas de avaliação, incluindo elaboração dos instrumentais,
aplicação, sistematização e análises;
informar imediatamente sobre liberação do imóvel para demolição à UGP;
acompanhar a mudança e produzir “Dossiê de Mudança”;
acompanhar a demolição dos imóveis e elaborar “Relatório de Demolição”;
garantir o repasse tempestivo das informações atualizadas do progresso individual e
comunitário do reassentamento à UGP e demais membros do Grupo de Trabalho do
Reassentamento.

EMUSA TTS – equipe técnica do trabalho social da EMUSA, responsável pela fiscalização do
trabalho social executado na comunidade de São José. Para além da fiscalização da execução
dos serviços, nesta etapa da intervenção a EMUSA deve atuar como executor, representando
o município nos processos de apresentação das medidas compensatórias e negociação. Assim,
as responsabilidades desta equipe são:
o
o
o

fiscalizar as ações que compõem o escopo do reassentamento;
revisar e aprovar os dossiês das famílias a serem reassentadas;
participar da reunião de apresentação do reassentamento às famílias;
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o
o
o
o
o
o
o
o


contribuir nos casos em que houver resistência;
participar de reunião de abordagem individual;
atuar na medição com as famílias;
organizar o agendamento da reunião com PGM;
participar do processo de mediação com as famílias;
acionar demais secretarias (FMU, CRAS, PMF) para garantia da absorção dos novos
moradores nos respectivos serviços;
acompanhar as fases de mudança, pré, mudança propriamente dita e pós;
encerrar o processo de reassentamento.

PGM – uma das atribuições da PGM é zelar pelos atos do poder público municipal. Neste
sentido, a PGM insere-se no processo de reassentamento de São José como responsável pelo
processo de negociação (apresentação dos valores às famílias até seu aceite). Assim, entre
suas responsabilidades estão:
o
o
o
o



definir decreto reassentamento (já realizado);
viabilizar aplicação do Decreto (normativa);
participar do processo de mediação com as famílias a serem reassentadas;
mediar as situações litígio.

PGM – UDAP – A Unidade de Desapropriação da PGM é a responsável pela elaboração dos
laudos de avaliação dos imóveis elencados à remoção. Neste processo de reassentamento
participará também da mediação junto às famílias.



SMHRF – esta secretaria é responsável pela implementação da política habitacional no
município e neste projeto se configurará como o ordenador de despesa, sendo, portanto, de
sua competência as respectivas autorizações para pagamentos. Além disso atuará
diretamente na execução através de disponibilização de equipe de apoio para a
implementação das ações aqui previstas. Desta forma, no acompanhamento do processo de
reassentamento de São José a SMHRF deve garantir que as práticas estejam de acordo com
as diretrizes gerais do município. A secretaria é também a responsável pelas unidades
habitacionais produzidas, podendo contribuir, portanto com a orientação para inclusão dos
antigos inquilinos nos programas habitacionais do município.
Para o reassentamento de São José, caberá a esta secretaria:
o
o
o
o
o

definir as medidas compensatórias disponíveis;
apoiar as ações de reassentamento;
verificar os beneficiários já atendidos por políticas habitacionais municipais;
aprovar a vistoria dos imóveis a serem adquiridos;
realizar empenhos dos recursos necessários e montar processos para pagamento
das 1ª e 2ª parcelas de pagamento;
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o

proceder com prestação de contas.

As instituições de suporte são:


SMU - à Secretaria Municipal de Urbanismo compete apoio junto à CPRAC na resolução das
situações de medição junto às famílias que se configurem em recusa total de aceite da medida
compensatória. Trata-se de instancia extrajudicial que buscará dirimir as dificuldades através
de ações conciliatórias.

No grupo de instituições relacionadas ao pagamento estão:


SEPLAG – Secretaria a qual se vincula a UGP. Entre suas responsabilidades neste
reassentamento estão: definição das medidas compensatórias disponíveis; viabilização
(dotação) orçamentária; publicação da suplementação orçamentária.



SMHRF – esta secretaria é responsável pela ordenação de despesas, pelas autorizações para
pagamentos e por toda tramitação com vistas a aprovação e pagamento das indenizações
assistidas.



SEFAZ – Secretaria responsável pela efetivação dos pagamentos das medidas compensatórias.
Portanto, neste reassentamento fazem parte de suas atividades:
o
o

realizar liquidação do pagamento;
informar a PGM, UGP e SMHRF sobre números dos processos de pagamento e datas
dos respectivos empenhos relativos às 1ª e 2ª parcelas de pagamento (para fins de
monitoramento da UGP);

Para funcionamento deste arranjo são propostas 3 instâncias que possuem funções distintas:


Grupo de Trabalho – Composto pelo conjunto de instituições envolvidas, este grupo tem
caráter estratégico-operacional. Esta instância deve se reunir periodicamente com vistas a
garantir agilidade e rápida solução para todas as questões do reassentamento. Sabe-se que
em cada fase do reassentamento o volume de demandas para cada instituição será distinto.
Mas, de toda forma, o compartilhamento e alinhamento frequente entre as partes envolvidas
pode imprimir um ritmo de solução bom tanto para as instituições como para os moradores.
Será nesta esfera que o TTS, por exemplo, deverá apresentar o status das sensibilizações, dos
cronogramas de mediação e negociação cumpridos, os imóveis desocupados etc. Ou ainda, a
equipe de obras deverá apresentar as prioridades de frente de obra e o andamento das
demolições. Os representantes da PGM podem alinhar com as demais instituições o status
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das negociações, e as secretarias responsáveis pelos pagamentos o andamento destes. Enfim,
poderão ser traçadas e acordadas em conjunto as estratégias mais efetivas.


Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC) – Esta instância foi
criada pelo Decreto 13.254/2019, de acordo com a Lei Federal 13.140/201525 que estabelece
que esta Câmara tem competência para:
i.

dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;

ii.

avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de
composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito
público;

iii.

promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

Conforme previsto na lei citada, esta Câmara funcionará como instância extrajudicial acionada
quando houver a necessidade de solução de conflitos que possam surgir no processo de
reassentamento. Cabe a esta instância, portanto, mediar as situações de recusa e/ou negativa
dos beneficiários e definir ação para os casos de beneficiários já atendidos por políticas
habitacionais municipais.


Comitê de Acompanhamento do Reassentamento – O Comitê de Acompanhamento do
Reassentamento será composto por representantes das famílias a serem reassentadas de
cada uma das localidades de São José. Funcionará como instância de participação onde
deverão ser compartilhadas as informações inerentes ao reassentamento, como, por
exemplo,

esclarecimento

sobre

as

medidas

compensatórias,

orientações

sobre

documentação e reuniões com a PGM, cronograma das obras que se relacionam com o
reassentamento, orientações gerais para mudança, etc. Ou seja, informações de caráter e
interesse coletivo para os afetados pelo reassentamento, sendo vetado o compartilhamento
de informações particulares, como os valores negociados individualmente por cada família.
Este comitê deverá se reunir mensalmente a partir de convocação da Equipe do Trabalho
Social. Suas atividades e composição são distintas do Comitê de Acompanhamento das Obras.

25

Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição
de conflitos no âmbito da administração pública.
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15.2 Estrutura Técnica de Execução do Reassentamento
Neste tópico será apresentada a estrutura de execução do reassentamento. A coordenação e
execução do reassentamento será fruto da ação integrada da Equipe da UGP/BID e
Fiscalização EMUSA, com apoio da Equipe TTS da SMHRF e Equipe Técnica de Assessoria
contratada (Urbaniza).
A coordenação geral do reassentamento se dará de forma integrada, cabendo à Unidade de
Gerenciamento do Programa – UGP/BID e à Equipe TTS da EMUSA o controle e orientações
estratégicas, o monitoramento do processo de reassentamento, incluindo os aspectos
financeiros, a articulação com os demais órgãos públicos envolvidos e a supervisão do TTS.
Ademais, a Equipe do Trabalho Social da EMUSA, responsável pela fiscalização do TTS, atuará
como executor de ações, garantindo suporte técnico e operacional.
Tendo em vista o volume de atividades, dos processos e controles necessários no
reassentamento, em paralelo a continuidade das demais ações do TTS, compreende-se que,
para o bom andamento de todas as ações, deverá ser criada uma equipe de técnicos
específica para o reassentamento. Sendo assim, a empresa atualmente contratada (Urbaniza)
para a execução do TTS e que também é responsável pela execução do reassentamento,
deverá disponibilizar pessoal em quantidade e perfis adequados. Esta equipe deverá ter
caráter multidisciplinar, com vistas a planejar e desenvolver cabalmente ações que
correspondam às especificidades descritas neste PER e corresponder à formação acadêmica
definida para tal.
Para exercício de suas atividades esta equipe utilizará a mesma estrutura já disponibilizada
para o TTS, incluindo o Escritório Social e sua equipe de apoio (auxiliar administrativo,
motorista, equipamentos).
A equipe Técnica do Reassentamento fixa deverá ser composta por:
Figura 11 – Estrutura Técnica de Execução do Reassentamento
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Faz-se necessário o pleno alinhamento dessa equipe específica para o reassentamento,
composta por técnicos da EMUSA, da SMHRF, da empresa contratada (Urbaniza) para a
garantia da plena execução das atividades desta frente da intervenção, sem prejuízos das
demais ações necessárias do Trabalho Social, como atendimento, acompanhamento social e
execução de atividades socioeducativas.
Havendo necessidade deverá ser avaliada a alocação de profissionais e perfis indicados
correspondentes às demandas, procedimentos operacionais e atividades detalhadas ao longo
deste documento. O cronograma das etapas e atividades previstas segue apresentado no
Anexo 06.
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Anexos
A seguir segue a apresentação dos anexos que compõem este documento. Por questões
organizacionais, pois seu tamanho é bastante extenso, apenas o Anexo 05, contendo as fichas
dos imóveis indicados a demolição, está sendo apresentado em um anexo em separado.
Neste documento optou-se por apresentar os anexos relativos a construção do mesmo, dessa
forma compõem este Plano os seguintes anexos:


Anexo 01 – roteiro das entrevistas e grupos focais utilizado nas entrevistas e grupos
desenvolvidos.



Anexo 02 – minuta Termo de Referência para contratação de prestação de serviço de pesquisa
imobiliária.



Anexo 03 – minuta sobre Nota Técnica sobre regularização de posses no âmbito do
reassentamento.



Anexo 04 – planilha indicativa dos dados cadastrais das famílias a serem reassentadas.



Anexo 05 - fluxograma de execução do Plano de reassentamento do PRODUIS.



Anexo 06 – cronograma das etapas e ações previstas



Anexo 07 – fichas dos imóveis elencados ao reassentamento



Anexo 08 – Decreto 13254/2019 - Reurb-S São José e Igrejinha



Anexo 09 – Decreto 13255/2019 - Demarcação Urbanística - São José e Igrejinha
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