CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS(AS) ÀS
PREFEITURAS E CÂMARAS DE VEREADORES
DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA
Estamos iniciando o processo de eleições municipais de 2020, em que serão
eleitos(as) ou reeleitos(as), prefeitos(as) e vereadores(as) em todo o país, em
meio ao contexto de agravamento das desigualdades socioeconômicas, de
precarização das estruturas administrativas municipais e descontinuidade de
políticas públicas, especialmente considerando a pandemia da COVID-19.
Diante desse cenário que revela os desafios e responsabilidades do Poder Público Municipal, o Colegiado Estadual de Habitação, Regularização Fundiária e
Direito à Cidade, vinculado à FECAM e às 21 Associações de Municípios do
Estado de Santa Catarina, apresenta preocupações sobre a política habitacional, a política de regularização fundiária de interesse social e a garantia do direito à cidade a todos, alertando para a responsabilidade histórica dos(as) futuros(as) prefeitos(as) e vereadores(as) no planejamento, execução e fiscalização das políticas públicas aqui destacadas.
A moradia é um direito de todo o cidadão assegurado pela Constituição Federal, sendo um dever e desafio para o Poder Público. A pandemia do COVID-19
agravou substancialmente as desigualdades socio-territoriais, evidenciando a
necessidade de habitações com adequada insolação, ventilação, densidade de
ocupação, acesso ao saneamento básico, bem como integradas às demais infraestruturas e serviços urbanos. Considerando ainda o contexto catarinense,
em que são frequentes os desastres naturais relacionados à ciclone, tornados,
enxurradas, inundações e deslizamentos, as famílias de baixa renda e moradoras de assentamentos informais são as mais afetadas.
Atento a isso, o Colegiado expõe as questões essenciais para avançar junto aos
municípios, de forma a atender as demandas das famílias acerca do direito à
moradia digna e propõe diretrizes para atuação dos gestores públicos municipais que consolidem a habitação como política pública prioritária e estratégica.
Enquanto Colegiado Estadual, representando as 21 regiões do Estado, a partir
dos estudos e acompanhamento na sua execução junto ao Estado de Santa Catarina e aos Municípios, apresentamos diretrizes comuns, desde os pequenos
municípios até os municípios de maior porte:
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• ESTRUTURA MÍNIMA MUNICIPAL PARA A HABITAÇÃO – As Prefeituras necessitam de uma estrutura técnica mínima para que seja possível viabilizar a
política de habitação, e de forma contínua, com diretoria/secretaria própria e
técnicos com formação adequada. Atualmente, a grande maioria dos municípios catarinenses não dispõe de equipe respondendo pela política habitacional, estando as atividades muitas vezes sobrepostas às da assistência social,
que por si é outra política pública de grande complexidade, ou até mesmo vinculado às pastas de administração ou saúde.
• IMPLANTAÇÃO DE CONSELHO, PLANO E FUNDO DE HABITAÇÃO – A política habitacional é promovida através desses três instrumentos principais que
são o Conselho Municipal de Habitação, o Plano Local de Habitação de Interesse Social e o Fundo Municipal para Habitação de Interesse Social. Além de
serem itens obrigatórios do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
(SNHIS), é a atuação integrada entre esses elementos que faz possível a continuidade das ações em matéria habitacional. O conselho consiste no órgão de
controle e apoio da política de habitação, com a participação da sociedade civil
e do poder público, trazendo maior tranquilidade aos gestores municipais ao
compartilharem as tomadas de decisão. O plano de habitação, por sua vez,
identifica as prioridades para o município e orienta as ações para enfrentamento dos desafios, de forma estratégica e contínua. E o fundo de habitação representa a garantia da implementação das ações de moradia e a transparência
de gestão dos recursos.
• ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL – É importante que os municípios
conheçam seu território, identificando e mapeando as áreas com assentamentos informais mais vulneráveis e de baixa renda. Nesse sentido, as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) são um importante instrumento instituído pelo
Estatuto da Cidade para o planejamento e gerenciamento de ações vinculadas
à política habitacional.
• INTEGRAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO COM A POLÍTICA URBANA – A
política habitacional deve ser integrada ao planejamento e gestão urbanos
como um todo, de modo que os planos de habitação estejam integrados e coerentes com os planos diretores municipais. É importante que os planos diretores prevejam as ZEIS de assentamentos informais existentes e áreas para destinação de novas moradias, que busquem a integração dessas áreas à cidade
formal, bem como proponham estratégias e instrumentos para a viabilização
técnica, jurídica e financeira da política de habitação.
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• PROMOÇÃO DA SAÚDE E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA – Nas ações de melhorias habitacionais e construções de novas habitações, é muito importante considerar as características
construtivas que promovem a saúde e qualidade de vida da população residente, como insolação, ventilação, acesso à água potável e tratamento do esgoto
sanitário. Tais aspectos mostraram-se essenciais no combate da pandemia do
novo coronavírus e consistem em investimento na prevenção de doenças e da
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• REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL COMO FORMA DE
GARANTIR O DIREITO À MORADIA DIGNA E O ACESSO À CIDADE FORMAL – A
regularização fundiária plena dos assentamentos informais de baixa renda,
considerando os seus aspectos urbanísticos, ambientais, jurídicos e sociais, é
um poderoso instrumento de garantia do direito à cidade e à moradia digna.
Para os municípios catarinenses, que por vezes não possuem estrutura municipal qualificada para atuar na regularização fundiária, é necessário estruturar
equipe e investir nessas ações. É essencial que se garanta as melhorias de infraestrutura e recuperação ambiental no âmbito da regularização, para que a
mesma se sustente e gere reais transformações, não podendo a Reurb resumir-se à titulação dos seus ocupantes. O município deve buscar parcerias, recursos dos demais entes federados e previsão orçamentária para viabilizar essa
real transformação. Dessa forma, além do desenvolvimento social da própria
comunidade atendida, o município ganha uma área revitalizada urbanística e
ambientalmente, com espaços públicos e integrada à cidade formal, recolhendo tributos e gerando receita.
• NECESSIDADE DE “BANCO DE TERRAS” PARA NOVAS HABITAÇÕES – No
diagnóstico da situação habitacional desenvolvido pelo Governo do Estado de
Santa Catarina, uma das questões mais identificadas em todos os municípios
foi a falta de terras municipais disponíveis para a construção de novas habitações de interesse social. Considerando a escassez de recursos estaduais e
federais, é de suma importância que os municípios busquem viabilizar a destinação de novas terras para poderem ter acesso aos editais de financiamento.
Os planos de habitação e planos diretores são poderosas ferramentas para essa
finalidade, assim como os instrumentos do Estatuto da Cidade.
• APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.888/2008 QUE TRATA DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – Desde 2008, a Lei Federal da ATHIS garante o direito às
famílias de baixa renda a terem assistência técnica gratuita para melhorias
habitacionais, construção de novas moradias e até mesmo regularização
fundiária. Já temos municípios catarinenses que aplicam a lei através de regulamentações próprias e há iniciativas da Defensoria Pública e Ministério Público do Estado. Aqui também é possível buscar parcerias diversas com instituições públicas e privadas, como órgãos e conselhos profissionais, universidades, ONGs, entidades civis e associações de moradores, relacionados com a
política habitacional.
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• ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE FAMÍLIAS ATINGIDAS POR DESASTRES
NATURAIS – O Estado de Santa Catarina caracteriza-se pela ocorrência de diversos desastres naturais que atingem, sobretudo, as habitações. No caso da
população de baixa renda, o município precisa oferecer suporte, sem possuir
uma política própria emergencial. As famílias acabam alojadas durante tempo
muito maior do que o previsto e o adequado em ginásios esportivos, galpões e
equipamentos comunitários ou sendo atendidos pelo auxílio aluguel, vinculado à política da assistência social e não à da habitação. Assim, é urgente que
municípios, Estado e União discutam forma mais acertada para atendimento
dessa demanda tão recorrente em Santa Catarina.
Por fim, os candidatos e candidatas contam com o Colegiado de Habitação,
Regularização Fundiária e Direito à Cidade vinculado à FECAM e às 21 Associações de Municípios do Estado de Santa Catarina para a formulação ou aperfeiçoamento de seus programas de governo integrados à visão de políticas
públicas que possam transformar a realidade dos municípios catarinenses e
garantir qualidade de vida da sua população.
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