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Of. DESIB nº 0xx/16 
 
 

Bauru, 19 de setembro de 2016. 
 
Ilmo. Sr.  
xxx 
Candidato à Prefeito de Bauru 
 
 

 Ass.: Sugestões para Programa de Governo 
 
 

Dentro do projeto Cresce Brasil, implementado pela Federação 
Nacional dos Engenheiros ― FNE e pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de 
São Paulo ― SEESP, para que os candidatos a Prefeito de Bauru tenham a 
possibilidade de agregar mais Engenharia e mais Desenvolvimento em seus 
Programas de Governo, estamos enviando em anexo os seguintes documentos: 

 Revista “Cresce Brasil ― +Engenharia+Desenvolvimento ― Cidades”, 
editada pela FNE. 

 Propostas para Governo de Bauru “A Engenharia e a Cidade”, 
documento editado pela Delegacia de Bauru do SEESP. 

 Nota Técnica da proposta “Cresce Brasil” da FNE, “Participação com 
Consciência Técnica”. 

 Nota Técnica da proposta “Cresce Brasil” da FNE, “Melhoria 
Habitacional: um campo vasto para engenharia pública”. 

 Proposta de Projeto de Lei que institui a Contribuição para Melhoria. 

Ficamos a disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente,  

 

 

 
Eng. Luiz Roberto Pagani 

Presidente do SEESP 
Delegacia Sindical de Bauru 
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1- INTRODUÇÃO 
 

As cidades, de forma geral, tem grandes problemas e desafios a serem enfrentados, em maior 

ou menor extensão. A cidade de Bauru tem uma situação que chega a ser dramática face a 

questões que foram mal conduzidas no passado e que viraram pendências estruturais 

permanentes e que estão sem solução há anos, sendo que apenas vem aumentando suas 

consequências com o tempo. Neste quadro está a situação da COHAB com suas dívidas e com 

ações judiciais de suas antigas construtoras. Os lotes urbanizados que em lugar de se dar uma 

efetiva destinação e recuperando sua infraestrutura, foram recentemente invadidos por “sem 

terra / sem teto” e o Complexo Viário com seus viadutos inacabados mas que ao menos se 

conseguiu terminar a alça que interliga o Jardim Bela Vista à Vila Falcão. 

A incapacidade de se dar soluções fica patente na medida que o final da vida útil do aterro 

sanitário dos resíduos sólidos urbanos foi sendo constantemente postergado sem que fosse 

alcançado o licenciamento ambiental de um novo aterro e, como consequência absolutamente 

previsível, teve-se de passar a usar do aterro sanitário privado de Piratininga e com isso 

aumentando as despesas de deslocamento e transporte. 

A estação de tratamento de esgoto, com atraso no cronograma de obras, pelo menos é uma 

conquista ambiental expressiva que vem avançando mas ainda não sendo descartado o risco de 

se transformar em um novo “esqueleto”, a ainda a depender de eventuais decisões equivocadas 

dos gestores públicos ou deficiências da empreiteira. 

Não há também como não se insurgir contra o aumento crescente da perda de água tratada do 

DAE que atinge o índice de 48,7% quando a média nacional é de 37%. 

O SEESP, através de sua Delegacia Regional de Bauru defende uma nova postura do futuro 

Governo para enfrentamento das pendências estruturais, com visão técnica arrojada e criativa 

para equacionar e solucionar os entraves. Torna-se necessário o aprofundamento do debate e ir 

buscar profissionais especializados e qualificados com experiência para a gestão de empresas 

do município, para enfrentamento de graves questões que estão a inviabilizar o 

desenvolvimento da cidade. 

 
 

2 - COHAB BAURU 
 

Há pelo menos 20 anos a COHAB não cumpre com os objetivos estabelecidos em seu Estatuto: 

ARTIGO 3º  

A Sociedade tem por objetivo: 

I - Atuar, de forma contínua e permanente, nos programas habitacionais 
destinados a produção, comercialização e financiamento de habitações para 
moradia própria dos adquirentes, podendo ser credenciada como Agente 
Financeiro de Operações com recursos municipais, estaduais e federais; 

II - Realizar operações de crédito destinadas à produção e comercialização de 
lotes urbanizados ou à realização de obras de infra-estrutura e equipamento 
comunitário em conjunto habitacional; 
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III - Atuando na área da construção civil poderá, desde que se faça necessário, 
comercializar materiais de construção e atuar como incorporadora e 
administradora de bens. 

§ ÚNICO  

A Companhia terá sua atuação, como Agente Financeiro e Promotor do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, restrita ao Estado de São Paulo. 
Poderá atuar em área mais limitada, desde que se justifique territorial, 
demográfica, social e financeiramente, sempre abrangendo população total 
mínima de 2,0 (dois) milhões de habitantes. 

ARTIGO 4º 

A Sociedade terá seu prazo de duração indeterminado. 

A COHAB/Bauru padece de mesmo problema que outras COHABs que também 
perderam há muito tempo sua principal fonte de receita como Agente Financeiro e 
Promotor do FGTS em novos empreendimentos, papel que passou a ser assumido 
com exclusividade pela Caixa Econômica Federal. 

Uma parte das COHABs ainda é atuante no campo habitacional, outras como a de 
Bauru, só administram a recuperação de créditos e pagamentos de dívidas. 
Entretanto, não temos notícia de outra COHAB no país esteja em situação tão grave 
como a COHAB/Bauru: 

 Divida de mais R$ 400 milhões da Cohab junto ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). 

 Cobrança judicial de antigas construtoras da COHAB, dentre elas a da LR 
Construtora onde não foi aceita a Caixa Econômica Federal como co-ré, que 
se encontra no STF – Supremo Tribunal Federal, com  conta bilionária a ser 
paga.  

 Existe não apenas forte inadimplência (mais de 30%) como também um 
problema mal equacionado que são os resíduos no final do pagamento das 
prestações pelo mutuário, ou seja, mesmo pagas todas as prestações ainda 
resta um resíduo para COHAB pagar junto à Caixa Econômica Federal. 

 A Prefeitura de Bauru não é o único acionista da COHAB já que existem outros 
como a Prefeitura de Marília, Piratininga e Tupã mas parece que só Bauru tem 
lançado aportes de seu orçamento para pagamento da dívida da COHAB dada 
sua condição de avalista. 

 Com o endividamento da COHAB, o Município de Bauru, como fiador, não 
apenas remaneja recursos de outras áreas (saúde, educação, dentre outras) 
como também pode comprometer o desenvolvimento da cidade com a 
possibilidade de deixar de receber recursos Federais inclusive de emendas de 
parlamentares, quando o Município deixar de dispor de Certidão Negativa de 
Débito do FGTS. 

Uma hipótese a ser aprofundada seria o de fazer valer a norma jurídica no Brasil que 
concentra no limite do capital integralizado o alcance para a execução de passivos 
em companhias, como poderia ser o caso da Cohab. Desta forma, a empresa só 
responderia e seria alcançada pelo seu capital. No balanço do início deste ano, o 
valor integralizado da Cohab é inferior a R$ 4,5 milhões, portanto, há necessidade de 
se avançar nesta abordagem que poderá ser a salvação do Município de Bauru. 
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Entendemos que há necessidade de se instalar uma gestão profissional na empresa, 
trazendo técnicos especializados no assunto para se enfrentar ao mesmo tempo os 
problemas específicos locais como também, em paralelo, levar adiante e em conjunto 
com outras COHABs / Prefeituras do país em situação similar, propostas para 
solução da crise junto ao Governo Federal. 
 
A princípio não pode se afastar nenhuma das alternativas: 

 o fechamento da Companhia 

 a manutenção da Companhia 

 a volta da Companhia a atuar no campo habitacional, passando a ter alguma 
receita que ajudará manter sua estrutura e buscar o equilíbrio financeiro. 

 
Uma gestão profissional, não política mas também tendo por objetivo tomar decisões 
que vão de encontro ao interesse público e não em defesa de interesses corporativos 
nos parece o melhor caminho, até pelo que se entende que haverão medidas duras a 
se tomar. 
 
 

3 - HABITAÇÃO 
 
O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) concluído no final de 2011 
detectou e indicou uma estratégia de ações a serem tomadas pelo Município de 
Bauru nos próximos anos. O diagnóstico do PLHIS constatou que a estrutura 
operacional para habitação é extremamente acanhada para atendimento de suas 
demandas e que há necessidade de se instituir um órgão específico para cuidar de 
assuntos habitacionais, para planejamento, gestão e execução de uma política 
habitacional. Foi proposta a criação de uma Secretaria de Habitação. 

Uma atitude proativa de busca de recursos de diversos programas no âmbito federal 
e estadual, uma atuação mais efetiva na regularização fundiária e o uso de novos 
instrumentos legais que passaram a ser de responsabilidade dos Prefeitos tais como 
demarcação urbanística e legitimação da posse, tudo isso pode ser efetivamente 
implementado através de uma Secretaria de Habitação devidamente estruturada, 

Cita-se alguns exemplos de municípios da região que já instituíram sua Secretaria de 
Habitação tais como, Araçatuba, Araraquara, Botucatu, Jau, São Carlos  e São José 
do Rio Preto. 

Os Instrumentos de política urbana e habitacional foram previstos no Estatuto da 
Cidade, e em Bauru, constam do Plano Diretor Participativo aprovado por lei em 2008, 
tais como: parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;IPTU progressivo no 
tempo; desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública; outorga onerosa 
do direito de construir e de alteração do uso do solo; transferência do direito de 
construir; operações urbanas consorciadas e direito de preempção. Com exceção do 
IPTU progressivo nada mais foi regulamentado e colocado em prática, o que 
restringindo o desenvolvimento urbano pretendido pelo próprio Plano Diretor 
Participativo. 

Tais instrumentos de política urbana combateriam a especulação imobiliária e 
resgatando a função social da propriedade prevista na Constituição. 

Urge que o futuro prefeito venha a regulamentar e implementar os instrumentos de 
política urbana no combate à especulação imobiliária e em resgate à função social da 
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propriedade, como previsto na Constituição, no Estatuto das Cidades e na Lei 
Municipal do Plano Diretor Participativo. Um passo decisivo neste sentido é a criação 
da Secretaria da Habitação. 

A Nota Técnica da proposta “Cresce Brasil” da FNE - Federação Nacional dos 
Engenheiros, “Participação com Consciência Técnica” deverá se considerada em 
adição ao presente texto. 
 
 

4 - REGURALIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
Em 2011, o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS - Bauru) já 
apontava a existência de mais de 3 mil famílias vivendo de forma irregular no 
Município de Bauru, sendo estimado que 81% dos casos poderiam ser resolvidos por 
meio da regularização do parcelamento do solo, do reconhecimento do direito de 
posse ou propriedade das famílias e da qualificação do espaço urbano e das 
habitações. 

Considerando apenas as famílias que residiam em ocupações espontâneas, foram 
retratadas, pelo PLHIS em 2011, a existência de 2.423 famílias vivendo sob essa 
condição em Bauru. Constou do Plano a relação de 22 áreas urbanas, públicas e 
particulares, que estariam ocupadas irregularmente, algumas delas com histórico de 
ocupação superior a 20 anos. Dessas áreas, ao menos 14 delas haviam sido 
consideradas propícias à regularização fundiária e estariam sob processo de 
regularização e urbanização promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru em 
parceria com o Governo do Estado de São Paulo e, em alguns casos, com aporte 
financeiro do Governo Federal.  

Passados 5 anos desde que foi apresentado o relatório do PLHIS, nada mudou em 
termos de regularização. A meta estabelecida, que era regularizar 100% dos 14 
assentamentos até 2017, está longe de ser cumprida. Os processos foram 
paralisados pela Prefeitura e, até o momento, nenhuma dessas famílias recebeu seu 
esperado título de moradia. Atualmente o executivo municipal nem ao menos possui 
um corpo técnico incumbido em avançar com as regularizações desses 
parcelamentos, demonstrando total descaso com a população.   

Por outro lado, o país vive hoje um momento de extrema reflexão sobre a política 
habitacional e fundiária, com o reconhecimento da necessidade de se promover a 
inclusão dessas famílias à cidade formal, o que resultou na edição do marco legal da 
Regularização Fundiária, instituído pela Lei Federal nº11.977/2006.  

A Lei Federal nº 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida 
– PMCMV e sobre a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 
urbanas, traz em seu artigo 46 que: 

A regularização fundiária consiste no conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de 
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir 
o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Esta mesma lei estabelece conceitos para: 

 Demarcação urbanística: procedimento administrativo pelo qual o poder 
público, no âmbito da regularização fundiária de interesse social, demarca 



A ENGENHARIA E A CIDADE 

6 

 

imóvel de domínio público ou privado, definindo seus limites, área, localização 
e confrontantes, com a finalidade de identificar seus ocupantes e qualificar a 
natureza e o tempo das respectivas posses;   

 Legitimação de posse: ato do poder público destinado a conferir título de 
reconhecimento de posse de imóvel objeto de demarcação urbanística, com a 
identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse;  

 Zona Especial de Interesse Social - ZEIS: parcela de área urbana instituída 
pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada 
predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras 
específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo;  

 Assentamentos irregulares: ocupações inseridas em parcelamentos informais 
ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou privadas, utilizadas 
predominantemente para fins de moradia;  

 Regularização fundiária de interesse social: regularização fundiária de 
assentamentos irregulares ocupados, predominantemente, por população de 
baixa renda, nos casos: 

Se de um lado temos a expansão da política nacional e a criação de uma série de 
instrumentos voltados facilitar e viabilizar a regularização dos parcelamentos e a 
inclusão dessas ocupações à cidade formal, por outro lado temos o agravamento da 
deterioração social, que há anos se consolida em municípios como Bauru.  

Há ainda a atuação, cada vez em maior escala, feita por movimentos pela moradia e 
pela terra, o quem vem a revelar uma população empobrecida e o aumento dos 
vulneráveis que residem na periferia, sem condições dignas de moradia. São milhares 
de pessoas carentes a espera de uma alternativa para morar. A repetir a passividade 
dos últimos Governos de Bauru, certamente poderá levar a uma crescente convulsão 
social. 

Em Bauru o problema é maior do que na maioria de outras cidades do Estado de São 
Paulo. Além da inércia na promoção de medidas para se atingir a regularização 
fundiária, Bauru ainda não regulamentou a aplicação dos instrumentos de política 
urbana previstos no Estatuto da Cidade e no Plano Diretor e, para agravar a situação, 
o critério utilizado pelo Município para distribuição de casas do Programa MCMV tem 
priorizado o sorteio em detrimento da análise do perfil da família e identificação de 
sua vulnerabilidade social. Assim, Bauru caminha para uma ineficácia em seus 
programas para amortização do déficit habitacional, que não consegue atender 
demandas prioritárias e gera revolta na população. 

A recente e extensa matéria publicada pelo Jornal da Cidade em 04/09/2016 sob o 
título “Três mil famílias tomam lotes na maior ocupação da história de Bauru” fornece 
de modo esclarecedor e equilibrado não apenas vários ângulos da questão e sua 
dimensão, mas também é reveladora ao mostrar a incapacidade de algumas 
autoridades em lidar com a questão, acreditando equivocadamente que podem 
convencer os invasores / ocupantes a desistir da iniciativa. 

Ações efetivas para promover a regularização fundiária e criar novas oportunidades 
para a moradia de interesse social devem ser prioritárias para o  futuro Governo. 
Buscar experiências bem sucedidas de outros Municípios, que há muito tempo 
incorporaram tal questão como meta e obrigação do Poder Público Municipal é o 
caminho recomendado pelo SEESP. A criação de Secretaria de Habitação encontra-
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se em sintonia com o efetivo enfrentamento da regularização fundiária, que exige a 
criação de uma política habitacional clara e eficaz. 
 
 

5 - MELHORIAS HABITACIONAIS 

 
O Diagnóstico do PLHIS também aponta, através dos dados obtidos junto à 
Fundação João Pinheiro, que o Município de Bauru possui mais de 3 mil moradias em 
condições inadequadas de habitabilidade, em razão de problemas de insalubridade, 
adensamento excessivo ou ausência de unidade sanitária, os quais poderiam ser 
solucionados através da adequação construtiva dessas habitações. 

Tais construções foram feitas pela população de baixa renda, sem acompanhamento 
técnico de profissional de engenharia e que apresentam inadequações, com 
implicações diretas na qualidade de vida dos moradores. Se forem feitas vistorias 
poderá ser constatada na maioria dos casos a existência de fungos e bolores nas 
paredes da moradia, falta de ventilação e insolação, e ainda condições não 
adequadas de higiene em banheiros. 

Assim, uma política habitacional de redução ao déficit habitacional não deve ser 
apenas quantitativa mas também qualitativa, desta forma, um programa de melhorias 
habitacionais para remover inadequações em imóveis torna-se necessário, bem como 
o acesso a assistência técnica pública e gratuita de profissionais de engenharia civil e 
arquitetura. Existe legislação a nível federal (Lei 11.888/2008), a nível estadual (Lei 
13.895/2009) e municipal (Lei 5.825/2009) que assegura como um direito social do 
cidadão a assistência pública e gratuita, de engenheiros e arquitetos. 

Um forma de auxiliar as famílias que estão construindo por conta própria e aquelas 
que precisam melhorar a condição de habitabilidade de seus imóveis é o 
oferecimento de orientação técnica gratuita através de engenheiros e arquitetos e 
acesso a materiais de construção.  

O SEESP recomenda colocar em prática a engenharia pública reconhecendo o direito 
do cidadão assegurado pela Lei Federal nº 11.888, de 24/12/2008 e pela Lei 
Municipal nº 5.815, de 26/11/2009, promovendo vistorias e diagnósticos das 
inadequações dessas construções, dando melhores condições de salubridade e de 
higiene. Investir em ações que deem melhores condições de vida para a população e 
previnam doenças. Implementar a assistência técnica pública e gratuita para a 
população de baixa renda. 

A Nota Técnica da proposta “Cresce Brasil” da FNE - Federação Nacional dos 
Engenheiros, “Melhoria Habitacional: um campo vasto para engenharia pública” 
deverá se considerada em adição ao presente texto. 
 
 

6 - OCUPAÇÃO DE VAZIOS URBANOS E 

DESENVOLVIMENTO 
 
A questão da ocupação de vazios urbanos e a questão de ampliação dos limites do 
perímetro urbano estão intimamente ligadas: quando não se consegue a ocupação de 
vazios urbanos força a ampliação antecipada do perímetro urbano. 
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A política urbana a ser seguida deve ser guiada pelo que estabelece o Plano Diretor 
Participativo (Lei Municipal nº 5.631 de 22/08/2008 – art. 3º): 

III - justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo 
de urbanização, garantindo que todos os cidadãos tenham acesso aos 
serviços, equipamentos urbanos e a toda e qualquer melhoria realizada pelo 
poder público, equilibrando assim os investimentos por toda área do Município; 

IV - recuperação da valorização imobiliária gerada pelos investimentos 
públicos em infra-estrutura social e física, combatendo a retenção imobiliária 
especulativa e incentivando a ocupação dos vazios urbanos; 

VII - adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do 
parcelamento, uso e da ocupação do solo, assim como o controle da 
expansão do perímetro urbano objetivando uma cidade compacta que 
favoreça a sustentabilidade, social, cultural, política, econômica, ambiental e 
institucional; (Grifos nossos) 

O instrumento tributário e financeiro a ser adotado que o SEESP recomenda é a 
instituição por lei da Contribuição de Melhoria prevista no inciso III do artigo 145 da 
Constituição, no Decreto Federal nº 195/67  e na letra “h” do inciso III do artigo 217 da 
Lei Municipal 5.631 de 22/08/2008. 

Atualmente os vazios urbanos decorrentes de loteamentos não dotados de 
infraestrutura, que isolam a interligação de regiões da cidade, são empecilhos que 
impedem a natural e progressiva ocupação de lotes. Tratam-se de loteamentos 
antigos em que o parcelamento do solo ocorreu em data anterior a vigência da Lei nº 
6.766/79 e que estão a depender de investimentos públicos. Assim, não são apenas 
os impostos progressivos que podem ser utilizados como instrumento de política 
pública de desenvolvimento urbano e ocupação dos espaços vazios mas também a 
iniciativa do Poder Público de promover melhorias de acesso, de pavimentação e 
outros melhoramentos públicos (ver Decreto Federal nº 195/67). 

A não ocupação de vazios urbanos empurra o desenvolvimento da cidade para 
pontos mais longínquos, requerendo maiores investimentos em equipamentos 
públicos e forçando a ampliação do perímetro urbano. 

A instituição de contribuição de melhoria, prevista na Constituição Federal e no Plano 
Diretor, tem como fato gerador a recuperação da valorização imobiliária, em áreas 
beneficiadas diretamente ou indiretamente com obras públicas. Este é um mecanismo 
que necessitará ser instituído por lei municipal e que poderá viabilizar muitos 
melhoramentos na cidade e custeados pelos próprios beneficiários. Uma proposta de 
Projeto de Lei visando instituir a Contribuição de Melhoria em Bauru se encontra em 
anexo. 
 
 

7 - CONSTRUÇÕES CLANDESTINAS E REGULARIZAÇÃO 

DE IMÓVEIS 
 
Construções clandestinas não seguindo as normas técnicas de ordenamento urbano. 
Fiscalização deficiente, não aplicação de sanções estabelecidas no Código de Obras 
tais como multa, embargo, interdição e demolição. Leis de Regularização que criam 
vantagens financeiras e desobrigando a cumprir os mais diversos parâmetros 
urbanísticos tais como, recuo mínimo de paredes com janelas de 1,5 metros da divisa, 
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não atendimento de áreas mínimas de insolação e ventilação, não cumprimento de 
índices urbanísticos, anistiando compensações, etc.. 

Como consequência, grande parte da população já percebeu que é muito mais 
vantajoso construir clandestinamente sem respeitar as regras de ordenamento urbano, 
promove-se a ocupação e o crescimento desordenado da cidade, onde se tem 
permitido o descumprimento do Plano Diretor, da Lei de Zoneamento e do Código de 
Obras, o Estatuto das Cidades, o que viola o disposto no artigo 180, inciso V e artigo 
181, §2º  da Constituição do Estado de São Paulo. Se configura excessivo 
adensamento urbano, poucas áreas de ventilação, aquecimento urbano e baixa 
qualidade habitacional. Perda de arrecadação para o Município. 

A sugestão do SEESP é rever a forma de fiscalização de obras. Sugere-se manter 
convênio com o DAE / CPFL/ Correios para detectar indícios de obras. Avaliação 
periódica com levantamento aerofotogramétrico. Não mais permitir a flexibilização de 
regras urbanísticas. Determinar a execução de reparações ou mesmo, se necessárias, 
serem executadas demolições.  
 
 

8 - PLANEJAMENTO E LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA 
 
Hoje, não há uma equipe multidisciplinar focada em planejar o futuro da cidade e não 
há como instituir leis urbanísticas sem o devido planejamento e o envolvimento desta 
equipe. A solução deve passar pela criação do Instituto de Planejamento. 

Assim, requer-se a reestruturação institucional, criando uma equipe responsável pelo 
planejamento urbano e que assuma o compromisso de promover a revisão plena da 
legislação urbanística do Município, com o objetivo de unificar e atualizar seus 
dispositivos, visando a assegurar o cumprimento das diretrizes da política urbana, o 
desenvolvimento sustentável e a justiça social. 

A cidade de Bauru possui atualmente uma legislação urbanística extremamente difícil 
de ser entendida em toda sua extensão. O regramento aplicado ao parcelamento, uso 
e ocupação do solo é constituído por nada menos do que 50 legislações que 
atualizaram de forma pontual uma lei obsoleta, criada a 34 anos atrás e que até hoje 
não foi substituída por completo, transformando nosso ordenamento territorial numa 
verdadeira “colcha de retalhos”. 

Os dispositivos previstos pelo Plano Diretor em 2008, ou seja, dispostos há 8 anos 
atrás, ainda não saíram do papel e o macrozoneamento ali previsto até hoje não foi 
compatibilizado ao zoneamento vigente. A revisão do Plano Diretor é também 
obrigação da próxima gestão municipal, que tem o prazo até 2018 para discuti-lo com 
a população e aprová-lo na Câmara Municipal, caso contrário estará infringindo o § 3º 
do art. 39 do Estatuto da Cidade.  

Como se não bastasse, temos ainda uma série de outras Leis que regulamentam 
procedimentos específicos do planejamento urbano, transformando a obrigação de se 
seguir os dispositivos legais vigentes em árdua tarefa, capaz de compreendida por 
poucos. Até hoje nem a Prefeitura nem a Câmara Municipal disponibilizaram à 
população, versões atualizadas e compiladas de suas leis, obrigando o cidadão a 
fazer uma leitura extensa de legislações modificativas desconexas. O prefeitável 
deverá apresentar proposta para promover o planejamento urbano consciente e a 
revisão plena da legislação aplicável na sua gestão. 
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9 - DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

BAURU 
 
Em sentido figurado, pode-se dizer que o DAE chegou ao “fundo do poço”, pois não 
consegue mais solucionar os milhares de vazamentos que ocorrem em profusão e 
que provocam desperdício muito expressivo de água tratada.  
Isto é resultado de várias gestões que serviram para acomodar aliados políticos e 
ainda suas tarifas mantidas sempre em patamares muito baixos e que impediram 
uma maior capacidade de investimento. Muitos dos funcionários que estão ou 
estiveram no DAE se dedicaram de corpo e alma para evitar que a situação viesse a 
se agravar e chegasse no ponto que chegou, mas as condições foram sempre muito 
adversas e o máximo que conseguiram foi adiar o problema para frente. 

O sistema de tratamento de água e de esgoto nunca esteve tão crítico na cidade. 
Aquela antiga impressão que a empresa era bem gerida e o custo para a população 
baixo e bem menor que a SABESP hoje se encontra ultrapassado. O DAE nunca se 
mostrou tão arcaico e tecnologicamente atrasado como agora.  

No DAE, a forma de se ficar sabendo que uma bomba de um poço semi-artesiano 
parou de funcionar é o de ter de esperar que algum morador reclame que faltou água, 
ou seja, uma demonstração deste atraso pois hoje em qualquer empresa do ramo, 
seja autarquia como o DAE ou a SABESP o monitoramento é feito on line e onde se 
sabe que pode haver algum problema em determinada bomba pois sua produção se 
reduziu em 10% em relação a anterior. Não existe também no DAE um controle de 
vazamentos para se integrar o quanto de água que circula em determinados ramais e 
quanto se mede no hidrômetros dos consumidores por este ramal servido. 

As perdas totais no sistema de abastecimento de água são de 48,7%, (acima da 
média nacional de 37%), de acordo com o Plano Diretor de Água do município de 
Bauru apresentado em audiência pública na Câmara Municipal em 19/11/2014, sendo 
que 14,6% são perdas aparentes, decorrentes de deficiência ou ausência de medição 
e fraudes entre outros e 34,1% são perdas físicas (rompimento de tubulações, etc.). 

A redução das perdas aparentes é uma forma rápida para viabilizar a redução das 
perdas totais que demandam um extenso cronograma e valor orçado em mais de 256 
milhões de reais. Já a redução das perdas aparentes poderá ser viabilizada com valor 
de aproximadamente 6% desse total, num curto prazo (4 a 5 anos) e reduzindo as 
perdas para, pelo menos, 37% (média nacional), possibilitando a obtenção de verbas 
federais para financiamento de obras de melhorias dos sistemas. 

Como proposta do SEESP sugere-se a mudança na forma como é feita a 
micromedição (medição do consumo de água pelos hidrômetros residenciais), com a 
substituição de todo o parque hidrométrico. A compra do hidrômetro não mais seria 
feita pelo usuário, mas fornecido pelo DAE, dentro de especificações e controle de 
qualidade mais adequados resultando em medições mais precisas e, 
consequentemente,  reduzindo as perdas aparentes. 

Com o atual nível de desperdício que pode chegar a mais de 50% de água tratada 
produzida e distribuída, a tarifa necessária deveria ser bem superior a atual para 
propiciar equilíbrio econômico financeiro da concessão de serviço público. Observe-
se que se não fizer ações que revertam esta lógica cada vez mais será a tarifa e cada 
vez mais será o desperdício, pois as tubulações continuam a se envelhecer e 
fragilizar. 
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Entendemos também neste caso, que há necessidade de se instalar uma gestão 
profissional na empresa, trazendo técnicos especializados no assunto, de preferência 
com atuação e experiência em autarquias similares ao DAE, para se indicar o seu 
futuro. 

Os pontos que merecem reflexão: 

 Até quando é possível que o DAE continue como autarquia municipal e 
cobrando baixa tarifa, sem aportes de recursos do orçamento do Município ou 
implicando cada vez mais na deterioração dos seus serviços? 

 Existe possibilidade técnica e econômica  para o serviço público de água e 
esgoto continuar ser prestado pelo DAE como autarquia tal qual como existe 
em inúmeras cidades no pais e com uma boa qualidade de serviço prestado? 

 Ou alternativamente, em vista do tempo já decorrido e deterioração da 
empresa, se os investimentos para deixar o DAE em situação estável, com 
redução drástica de vazamentos e implantação do tratamento de esgoto serão 
onerosos demais para o Município e para a população de forma que a melhor 
alternativa seja transferir estes serviços para a SABESP, que pode ter “fôlego 
financeiro” para deixar o serviço de Bauru em condições equivalentes a de 
outros Municípios. 

O SEESP tem como sugestão transformar as Diretrizes do Plano Diretor de Águas 
(PDA) em lei própria, com metas destacadas e vinculadas ao Plano Plurianual (PDA) 
e instrumentalizar o DAE com ferramentas modernas de gestão, possibilitando o 
credenciamento da autarquia para obtenção de recursos federais (cuja condição 
chave é reduzir índice de perdas de 48,7% para menos de 37% que é a média 
nacional) 

 
 

10 - TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS E ATERRO 

SANITÁRIO 
 
A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, tem como princípios mais importantes estabelecer o fim dos lixões (Bauru 
não tem) e sua substituição por aterros sanitários, a adoção da chamada logística 
reversa (corresponsabilidade de fabricantes/importadores, distribuidores e varejistas), 
coleta seletiva, correta destinação, reaproveitamento e reciclagem do lixo. Bauru, 
como parte das cidades brasileiras, não cumpriu o prazo para apresentação de seu 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os prazos já vencidos em 
agosto de 2014 não foram, por enquanto, prorrogados. Os referidos Planos 
Municipais, segundo o que dispõe a Lei 12.305/2010, devem ser compatíveis com a 
realidade local. A elaboração de cada projeto deve considerar três pilares essenciais: 
operacional, que delineia as bases da coleta (inclusive seletiva), destinação, 
reaproveitamento e reciclagem; econômico e jurídico, referente à decisão se sua 
implantação será feita por meio de parceria público-privada, concessão à iniciativa 
particular ou recursos próprios da municipalidade. Ademais, a legislação faculta aos 
pequenos municípios, cuja dificuldade é maior, a formação de consórcios 
intermunicipais e a elaboração de planos microrregionais. Seja como for, os 
municípios têm a importante missão social de transformar suas práticas ambientais, e 
o prefeito é o principal agente dessa mudança. O Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos é condição indispensável para que se tenha acesso 
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aos recursos da União destinados a empreendimentos e serviços relacionados à 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a benefícios, incentivos e 
financiamentos de organismos federais de crédito para fomento de tal atividade. Ou 
seja, municípios que não entregaram o plano, terão de arcar sozinhos com os custos 
de implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito mais do que a perda 
de recursos financeiros, o atraso na implantação seria muito nocivo ao habitat e às 
condições da vida da população. Além disso, significaria um mau exemplo para a 
sociedade, cuja educação ambiental deve partir do poder público, de maneira que se 
possa avançar como nação verdadeiramente desenvolvida.  

Pelo referido dispositivo legal, a responsabilidade do lixo passou a ser compartilhada, 
com obrigações que envolvem os cidadãos, as empresas e o poder público, com severas 
penalidades para os infratores. 

Pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, nos aterros sanitários só poderão ser 
depositados resíduos sem qualquer possibilidade de reciclagem e reaproveitamento, 
obrigando também a compostagem dos resíduos orgânicos. Como outras obrigações 
trazidas pela referida lei cita-se que os municípios terão de implantar um sistema de 
coleta seletiva e as cooperativas de catadores terão prioridade na coleta seletiva, sendo 
dispensada a licitação. 

Em Bauru, o Decreto nº 11.689, de 21 de outubro de 2011 veio regulamentar a Lei 
Municipal nº 5.852/2.009, e ao mesmo tempo que visou atender a Lei Federal nº 
12.305/2010, de forma que o setor de construção civil ficou obrigado a dar destinação 
final ambientalmente adequada aos resíduos de construção e demolição, não 
podendo mais encaminhá-los aos aterros.  

Numa iniciativa que teve apoio do SEESP, UNESP Bauru e Instituto Soma foi 
discutida e demonstrada a viabilidade técnica, econômica e jurídica para implantação 
de uma Usina Termelétrica com geração de energia elétrica a partir da queima de 
resíduos sólidos, com o compromisso de Bauru liderar a criação de Consórcio. Foram 
evidenciados os benefícios ambientais que traria tal empreendimento uma vez que 
eliminaria quase que por completo o uso de aterros e seu passivo ambiental. 

No dia 14 de fevereiro de 2011, foi assinado no gabinete do prefeito de Bauru, o 
Protocolo de Intenções entre o Município de Bauru, Lins, Lençóis Paulista e 
Pederneiras o qual representou o primeiro passo determinado pela Lei 11.107/2005. 
Posteriormente, não houve qualquer iniciativa de implementar o projeto e nem 
justificativa a este respeito. 

O SEESP é favorável a viabilização de usina termoelétrica a partir a queima do lixo 
não reciclável, face às inúmeras vantagens do processo e de redução do passivo 
ambiental. Sugere-se alguma forma de parceria em que os riscos do empreendimento 
no que se refere a produção de energia elétrica e potência prevista a ser instalada 
possam ser assumidos integralmente pelo setor privado. 
 
 

11 - DRENAGEM URBANA 
 
Enchentes na Avenida Nações Unidas e em outros locais da cidade devido à 
concentração da ocupação populacional na Bacia do Rio Bauru e consequente alto 
índice de impermeabilização do solo. Na área de drenagem do Ribeirão das Flores, 
essa impermeabilização atinge mais de 80% e a sua canalização foi implantada há 40 
anos. 



A ENGENHARIA E A CIDADE 

13 

 

A estrutura de macro e micro drenagem não têm capacidade para escoar as águas 
pluviais que vão se concentrando de montante para jusante da Bacia do Rio Bauru, 
provocando enchentes e erosões com grande prejuízo sempre que ocorrem. 

Como sugestão do SEESP deve-se implementar gestão continuada, com a 
priorização, viabilização de projetos e equacionamento financeiro das obras 
constantes do plano de Macrodrenagem apresentado pela Secretaria de Obras em 
2014 onde são previstas barragens de contenção de cheias nas cabeceiras dos 
Córregos da Grama, Água do Sobrado, Água da Ressaca e Água da Forquilha e 
desenvolve novos estudos para construção de bacia de contenção das águas pluviais 
junto ao Ribeirão das Flores. Importante, ainda, a operação do sistema de micro e 
macrodrenagem com o aparelhamento da Prefeitura Municipal para aumentar a 
frequência da limpeza das bocas de lobo, desassoreamento dos leitos dos córregos e 
verificação do estado das canalizações, promovendo com maior periodicidade suas 
limpezas. 
 
 

12 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 
Os serviços de manutenção de iluminação pública continuam sendo prestados pela 
Concessionária de Energia (CPFL) por força de decisão judicial que suspendeu a 
transferência dos ativos de iluminação pública conforme havia sido determinado pela 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa parte dos equipamentos de 
iluminação pública se encontram sucateados, com baixa eficiência luminosa. A 
Concessionária já há bastante tempo não mais instala novos pontos de iluminação, 
existindo uma demanda reprimida, decorrente do crescimento vegetativo da cidade 
de Bauru. 

A situação tende a se agravar e o que leva a aumento da insegurança da população. 
Existe algum risco do Município ter de receber os ativos sem que tenha se preparado 
para isso. 

A proposta do SEESP é a concessão de serviços público comum em que é feito um 
contrato de concessão de cerca de 15 a 20 anos, com a obrigatoriedade de 
modernização e eficientização com substituição total dos equipamentos hoje existente 
pelos de tecnologia LED num prazo de até 5 anos. As vantagens são várias: maior 
eficiência luminosa, grande vida útil, melhor reprodução de cores e também a 
possibilidade de se implantar a telegestão não mais requerendo que o cidadão 
reclame que alguma lâmpada se encontra apagada. A proposta não é a concessão 
administrativa (PPP). 

Haverá necessidade de se rever a Lei Municipal n° 5075, de 23/12/2003, que instituiu 
a CIP – Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública, compatibilizando-a com o 
Contrato de Concessão. 
 
 

13 - OBRAS INACABADAS 
 
A alça do viaduto interliga o Jardim Bela Vista com a Vila Falcão foi concluída depois 
de 15 anos de obra parada e já ajuda para aliviar o trânsito na região central ainda 
que em sentido único. Outras 4 obras integrantes do mesmo complexo viário, para 
serem concluídas, podem custar mais R$ 80 milhões. 
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Sugere-se estudos para avaliar a importância das obras do Complexo Viário e forma 
de se buscar recursos para sua execução, se for o caso. 

Os lotes urbanizados se situam nas proximidades do Mary Dota O Setor 1 dos lotes 
urbanizados, compreende 924 lotes de 200 metros quadrados, estando cada lote com 
sua matrícula devidamente regularizada perante o  Cartório de Registro de imóveis e 
parte deles atingidos por erosões. Uma significativa parte requer poucas obras de 
recuperação da infraestrutura, tais como recuperação do asfalto e ligação de água e 
esgoto. Havia sido aprovada a destinação destes lotes para permitir a instalação de 
um novo Distrito Industrial. Houve recentemente a invasão destes lotes por “sem 
terra”. O SEESP sugere um reestudo da ocupação dos lotes, não apenas do Setor 1, 
como também do Setor 2 e Setor 3, prevendo não apenas um novo Distrito Industrial 
mas também para acomodar residências, visando uma política que permita os 
trabalhadores residirem próximo de onde trabalham. Deve ser feito, portanto, um 
estudo para aproveitamento misto, industrial e residencial dos Setores 1, 2 e 3 dos 
chamados Lotes Urbanizados. 
 
 

14 - TRANSITO – TRANSPORTE COLETIVO 
 
As condições de trânsito de veículos tem piorado de forma significativa nos últimos 
anos e não se viu ainda ações concretas do Poder Público em Bauru para que os 
motoristas deixarem os carros em casa, melhorando as condições do trânsito e de 
vida da cidade.  

Relativamente, Bauru tem um trânsito pior que o da Capital do Estado, tendo em vista 
que lá foram executadas inúmeras obras viárias, o transporte coletivo funciona melhor 
e é mais bem aceito pela população. Para melhorar o trânsito devem ser 
empreendidas políticas para intervir objetivamente no seu planejamento urbano, com 
destaque na descentralização dos serviços públicos e outras atividades, dando 
prioridade aos bairros, evitando que o cidadão tenha que se locomover até a região 
central para acessá-los (movimento pendular).  

A grande maioria das linhas de ônibus em Bauru são radiais, obrigando os 
passageiros a tomar dois ônibus, passando desnecessariamente pelo centro da 
cidade. 

A necessidade de se criar vagas para estacionamento nos edifícios, a proibição de se 
estacionar em ruas e avenidas de trafego intenso e a instalação de corredores de 
ônibus exclusivos podem causar uma maior fluidez de trafego e são medidas simples 
mas que os Administradores evitam para não se desgastar com a população. 

Junto às escolas é necessário aumentar as áreas de embarque e desembarque para 
parada simultânea de vários veículos. 

Para oferecer informações aos usuários, as paradas, os terminais e pontos de 
embarque/desembarque devem ser dotados de painéis informativos com os 
itinerários e tempo de chegada dos ônibus, possibilitando ao usuário a escolha da 
melhor alternativa para fazer o seu percurso com mais rapidez. Um transporte público 
eficiente deve dar prioridade ao transporte coletivo, com sinalização semafórica 
controlada por sistemas inteligentes. 
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O SEESP sugere estudos quanto a implantar corredores exclusivo de ônibus, rever 
os trajetos das linhas de ônibus buscando opções bairro-bairro e outras medidas a 
tomar para melhorar as condições de trafego de veículos. 
 
 

15 - MOBILIDADE URBANA 
 
Observa-se a falta de incentivo a Mobilidade Ativa. 

A chamada mobilidade ativa engloba todos os meios de transporte que não se 
utilizam de propulsão, como a bicicleta e o próprio pedestre. Mais de 30% das 
viagens realizadas nas cidades são feitas a pé. Mas estes elos mais frágeis no 
trânsito, são cada dia mais esquecidos no planejamento das cidades, tem seus 
espaços retirados para dar espaço aos automóveis. Neste meio estão as pessoas 
idosas, as pessoas deficientes, as crianças - que arriscam-se nas travessias de vias, 
nos semáforos, enfrentam a falta de acessibilidade das calçadas. Já os ciclistas 
arriscam-se dividindo espaço com veículos de grande porte, com o desrespeito as 
normas de trânsito, com a insegurança. 

O SEESP sugere o aumento e melhoria da condição das calçadas, das ciclovias e 
ciclofaixas, das estruturas de priorização e segurança (semáforos, faixas elevadas), 
fiscalização no cumprimento ao Código de Trânsito, regulação de estacionamentos, 
etc.. Há necessidade de se estabelecer o Plano de Mobilidade Urbana com 
diagnóstico e marcos a serem estabelecidos e cumpridos. 
 
 

16- AÇÕES E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
 
Instituição de política regional de planejamento e desenvolvimento, de preferência 
vocacionado, fortalecendo as ações conjuntas com municípios, que podem ser feitas 
não necessariamente por consórcios mas principalmente com sinergia. 

É preciso entender que juntos os Municípios são mais fortes. Apoiar iniciativas dos 
Municípios da região de forma mutua, não importa o que algum está ganhando agora 
mais do que outro, pois a visão tem de ser longo prazo e a região economicamente 
vai se desenvolver conjuntamente. 

O SEESP sugere arranjos produtivos, com diminuição dos desperdícios e de 
retrabalhos e com a atratividade coletiva de investimentos públicos e privados para a 
grande região central do Estado  (area 014 de DDD) num raio médio de até 100 km 
de Bauru é a area proposta para a união de interesses, visando o desenvolvimento 
regional. 

Bauru tem de criar condições e estímulos para que esta união aconteça, o que será 
inédito na história da cidade. 
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Participação com Consciência Técnica 

 

A Federação Nacional dos Engenheiros – FNE, com sua bandeira de Engenharia e 
Desenvolvimento, foi eleita, e participa como uma das entidades a ter assento no 
Conselho das Cidades - Concidades.  

O  Concidades é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, que 
integra a estrutura do Ministério das Cidades. Sua criação foi regulamentada em 
2004 com a proposta de se implantar uma Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano – PNDU. 

O Brasil possui atualmente 5.570 municípios com uma população de 204.5 milhões 
de habitantes, onde 85% desta população vivem em áreas urbanas e segundo 
estudos da ONU, até 2020, estima se que serão 90%. 

Neste contexto a FNE tem como proposta uma participação voltada ao 
“Desenvolvimento Urbano” propondo diretrizes em vários segmentos da engenharia 
que se faz presente no dia a dia das cidades como: 

 Habitação; 

 Saneamento Ambiental; 

 Planejamento e Gestão do Solo Urbano; 

 Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana. 

Dentre os tópicos acima, dois temas que se destacam pela necessidade de um 
planejamento que integre de forma coerente todas as políticas públicas, visando 
transformar as cidades em espaços mais humanizados: 

I - Habitação 

Em 1996, a Constituição Federal incluiu o Direito à Moradia, como um dos direitos 
sociais. Esta determinou claramente a competência municipal ao estabelecer o 
princípio da função social da propriedade. O Estatuto da Cidade, promulgado em 
2001, criou instrumentos que permitem aos governos municipais, atuar de forma 
eficaz na questão habitacional. 

 

 



Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

O Programa Minha Casa Minha Vida, iniciativa do Governo Federal, surgiu com a 
proposta de mudar a história da habitação no País promovendo o acesso à casa 
própria por famílias de baixa renda. 

Resultado do Programa até o momento: 

 
ESTADOS UNIDADES 

CONTRATADAS 
UNIDADES 

ENTREGUES 
Acre 9.348 7.167 
Alagoas 117.590 74.119 
Amapá 10.195 2.858 
Amazonas 46.000 20.869 
Bahia 298.315 175.395 
Ceará 124.601 66.106 
Distrito Federal 50.634 14.050 
Espírito Santo 54.776 26.320 
Goiás 244.979 181.737 
Maranhão 167.248 84.363 
Mato Grosso 101.232 58.675 
Mato Grosso do Sul 80.363 57.384 
Minas Gerais 435.292 313.714 
Pará 141.912 64.897 
Paraíba 102.750 69.152 
Paraná 303.414 240.624 
Pernambuco 145.653 79.340 
Piauí 84.738 50.806 
Rio de Janeiro 223.101 104.486 
Rio Grande do Norte 100.243 71.339 
Rio Grande do Sul 289.081 210.273 
Rondônia 44.202 19.693 
Roraima 9.628 7.836 
Santa Catarina 169.221 128.297 
São Paulo 775.915 457.454 
Sergipe 58.768 30.297 
Tocantins 30.167 15.702 
BRASIL (total) 4.219.366 2.632.953 

Referência: www.minhacasaminhavida.gov.br/resultados-do-programa.html 

O MCMV realizou um investimento de R$ 294,494 bilhões de Reais com a entrega 
de 2.632.953 moradias, que representam 45% do montante contratado. 



A Fundação João Pinheiro, do governo de Minas Gerais, possui estudos realizados 
em 2013 sobre o “Déficit Habitacional do Brasil”. 

O estudo tem sido utilizado na discussão e na elaboração de políticas públicas 
relacionadas à habitação. Neste estudo, no déficit habitacional, estão consideradas 
tanto as famílias que não possuem moradias, como as que residem em moradias 
inadequadas, ou com adensamento, como também, as que necessitam pagar 
aluguéis com valor acima de 30% de sua renda.  

Os resultados das pesquisas mostram que o déficit habitacional, em 2013, 
corresponde a 5,846 milhões de domicílios. 

Considerando estes valores (2013), por não dispormos de dados mais atualizados, 
até agora o Programa MCMV reduziu em aproximadamente 45% do déficit. Se a 
totalidade das moradias contratadas fossem entregues,  o déficit seria reduzido em 
72%. 

Melhoria Habitacional: uma alternativa 

No Estudo realizado pela Fundação João Pinheiro foi detectado que 17,1% das 
habitações, ou seja, em torno de 1 milhão de unidades se encontravam em estado 
precário, portanto,  necessitavam de melhorias, para dar condições de habitabilidade 
e conforto a seus usuários. 

A melhoria habitacional começa quando se pesquisa como as pessoas estão 
morando na periferia, e se constata que parte delas mora mal, em ambientes 
inóspitos e insalubres e às vezes sequer reconhecem isso. 

Um programa para identificar as inadequações das construções, propor e executar 
melhorias habitacionais, certamente poderia ter um alcance tão importante quanto o 
PMCMV, gastando menos dinheiro e mostrando para as pessoas como viver melhor 
em ambientes ventilados, ensolarados, sem fungos e bolores. A maioria desses 
imóveis já se encontra em áreas urbanizadas e sem o desgaste da necessidade de 
mudança do local onde se vive. 

Para isso deve se trabalhar na implementação, na pratica, da lei da Assistência 
Técnica Pública e Gratuita (Lei nº 11.888, sancionada em 24 de dezembro de 2008)  
que trata da remuneração de profissionais, engenheiros e arquitetos, com recursos 
do Governo Federal, envolvidos no projeto e administração de obras de construção 
de habitações, para população de baixa renda.  

Estabelece esta lei a garantia do direito das famílias de baixa renda à assistência 
técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse 
social e ainda abrange todos os trabalhos de acompanhamento e execução da obra. 
Há necessidade de se ter um orçamento compatível com a dimensão que este 
Projeto possa alcançar.  



Problemas do Programa  MCMV 

O MCMV tem propostas ambiciosas, principalmente com o lançamento da fase 3, 
onde se prevê a construção de mais 3 milhões de moradias, o que praticamente 
anularia o déficit habitacional, mas a motivação pela quantidade prejudicou a 
qualidade.  

É necessário avançar além da construção de casas para a população, casas estas, 
às vezes desprovidas de infraestrutura. Precisa se enfrentar o desafio de se projetar 
habitações sociais dignas, em áreas com transporte, saneamento, educação, lazer 
etc. 

De acordo com arquiteta Raquel Rolnik, que atua como urbanista há 35 anos, “o 
PMCMV transformou o conjunto de políticas habitacionais do país em um modelo 
único, e é necessário voltar a ter políticas habitacionais locais” 

Um bom exemplo é o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) que 
teve seu orçamento direcionado para o “MCMV”, mas que enquanto estava em 
vigor, exigia dos municípios, para liberação de verbas, entre outros, a elaboração de 
Planos Habitacionais de Interesse Social (PLHIS).  

O PLHIS é um estudo que representa planejamento e diagnóstico do setor 
habitacional local, com diretrizes, objetivos e linhas programáticas, ou seja, 
habitação com qualidade e engenharia, na busca de se diminuir o déficit 
habitacional, eliminação de favelas e remoção de população em áreas de risco. 

A própria ONU, preocupada com os desafios da urbanização, promoverá neste ano 
de 2016 o “HABITAT III” que é a terceira Conferência das Nações Unidas sobre 
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável. 

Além da proposta voltada para o desenvolvimento sustentável a conferência 
pretende envolver os governos, autoridades locais, sociedade civil, setor privado e 
instituições acadêmicas objetivando a revisão dos conceitos de viver e morar nas 
cidades e metrópoles do futuro. 

Para enfrentar o desafio do problema habitacional em toda a sua complexidade, 
cabe aos governantes criar estruturas técnicas e institucionais permanentes, que 
possam criar programas adequados às realidades locais em complemento aos 
Programas Federais. 



II - Gestão do Solo Urbano e  prevenção de conflitos fundiários urbanos 

O Tema da 6ª Conferência Nacional das Cidades – “A Função Social da Cidade e da 
Propriedade”, e seu Lema “Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas” 
que ocorreram entre 2016 e 2017 demonstra o compromisso do Ministério das 
Cidades com o planejamento urbano, onde o direito à terra e à moradia urbanizada é 
uma questão de Direito Social. 

A Regularização Fundiária Urbana, como forma de ampliação do acesso à terra 
urbanizada em termos gerais, é o processo que inclui medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais, com a finalidade de integrar assentamentos 
irregulares ao contexto legal das cidades. 

Considerando o passivo da desigualdade social das cidades brasileiras, o Mcidades 
esta preparando uma campanha sobre a Função Social da Propriedade onde três 
ideias estruturam o conceito: 

- A propriedade não é um direito absoluto, é um direito condicionado ao “bem 
comum”; 

- A propriedade cumpre sua função social quando está de acordo com o interesse 
público, social e coletivo; 

- A utilização plena dos imóveis urbanos contribui para a qualidade da cidade como 
espaço coletivo. 

A regularização fundiária esta prevista pela Lei n° 11.977, de 07.07.2009 e aplica-se 
a assentamentos irregulares, assim consideradas as ocupações inseridas em 
parcelamentos informais ou irregulares, localizadas em áreas urbanas públicas ou 
privadas, predominantemente utilizadas para fins de moradia. 

A regularização fundiária é um instrumento de promoção da cidadania, devendo ser 
articulada com outras políticas públicas. 

De acordo com levantamento do IBGE (2011), quanto maior as cidades, maior é a 
ilegalidade urbana, como a ocorrência de favelas, loteamentos clandestinos ou 
irregulares, como se verifica  abaixo: 
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Ainda de acordo com o IBGE a Irregularidade Fundiária Urbana no Brasil se 
apresenta com os seguintes números:  

  56,7 milhões de domicílios urbanos dos quais 18 milhões são irregulares 
(31,7 %); 

  12 milhões de domicílios ocupados por famílias com renda per capita de até 
1 salário mínimo (21,1%) 

 

 A Irregularidade Fundiária, por região do país é a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: “Domicílios particulares permanentes urbanos em logradouros sem identificação", da pesquisa 

"Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios", do IBGE/Censo 2010. 
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.A Constituição Federal de 1988 estabelece que: “Compete aos Municípios: legislar 
sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano 
(Art. 30, I, II e VIII)”. 

A grande dificuldade na Regularização Fundiária é primeiramente a necessidade da 
remoção dos obstáculos legais, ou seja, ausência de tratamento legal específico 
para a Regularização Fundiária Urbana, e a burocracia do registro em cartório dos 
processos de regularização e os respectivos Títulos de Posse.  

A prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos, têm que ser uma 
preocupação constante dos governos federais, estaduais e municipais, 
principalmente na reintegração de posse de imóveis públicos e privados, onde são 
envolvidos entidades da sociedade civil, que buscam a garantia do direito à moradia 
digna e adequada e  a preservação dos direitos humanos. 

Sendo assim, é necessário: 

- Que temas da Regularização Fundiária sejam tratados nos Planos Diretores 
municipais e que sejam  aprovadas  leis específicas complementares. 

- Que os governos destinem seu estoque de terras, municipais, estaduais e  federais 
à regularização fundiária de assentamentos urbanos; 

- Que os governos municipais tenham em seu corpo técnico, profissionais afeitos às 
legislações e políticas de Regularização Fundiária e façam parcerias com o 
Ministério das Cidades, para a obtenção de apoio técnico; 

- Que sejam realizados Diagnósticos e traçadas Estratégias de Regulamentação 
Fundiária urbana referente aos assentamentos irregulares. 

- Que os técnicos das prefeituras conheçam Programas como “Terra Legal” do 
Ministério do Desenvolvimento Agrário ou “Papel Passado” da Secretaria Nacional 
de Acessibilidade e Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Esses 
Programas têm como objetivo garantir a regularização administrativa e jurídica da 
posse dos imóveis, para o benefício dos moradores de assentamentos urbanos 
irregulares. 

- Que o governo federal crie orçamento compatível e perene com a realidade do 
Programa Papel Passado, considerando que foram investidos R$ 56 milhões para 
trabalho social e regularização jurídica, com 393.255 famílias beneficiadas, sendo 
que o PAC/Urbanização de Assentamentos Precários consumiu R$ 24,7 bilhões, 
investidos em obras, trabalho social, regularização jurídica com 1.829.687 famílias 
beneficiadas. 
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MELHORIA HABITACIONAL  
UM CAMPO VASTO PARA A ENGENHARIA PÚBLICA 

Enquanto a população faz avaliação médica e exames laboratoriais 

para saber como está sua saúde, se fosse feita uma avaliação equivalente pela 

engenharia pública para saber como as pessoas estão morando na periferia, o 

resultado seria por demais avassalador: as pessoas moram mal em ambientes 

inóspitos e insalubres mas muitos sequer reconhecem isso. 

Um programa para identificar as inadequações das construções e 

propor e executar melhorias habitacionais certamente poderia ter um alcance 

maior do que o Programa Minha Casa e Minha Vida – PMCMV, gastando 

menos dinheiro e mostrando para as pessoas como viver melhor em ambientes 

ventilados, ensolarados, sem fungos e bolores. 

Fazer intervenções nas moradias que já existem pode melhorar 

substancialmente a qualidade de vida das pessoas, pelo novo ambiente que a 

família passa a desfrutar bem como pelo seu caráter pedagógico das 

transformações feitas e que tiveram a participação direta da própria família. 

As experiências vividas pelos profissionais do PROMORE – 

Programa de Moradia Econômica em Bauru que por conta de programa de 

assistência técnica pública e gratuita, como recursos do Governo Federal de ter 

de diagnosticas as inadequações dos imóveis a serem regularizados foram por 

demais gratificantes. No começo, os profissionais podiam se sentir um pouco 

acanhados de ter de dizer aos proprietários / moradores tudo que tinha de 

errado na casa, entretanto, foram aos poucos se desinibindo na medida que 

reação percebida foi de compreensão e aprendizagem. 

Estabelece a Lei nº 11.888/2008 que a garantia do direito das 

famílias de baixa renda à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e 

a construção de habitação de interesse social e que ainda abrange todos os 

trabalhos de acompanhamento e execução da obra a cargo dos profissionais 

das áreas de arquitetura, urbanismo e engenharia necessários para a 

edificação, reforma, ampliação ou regularização fundiária da habitação. 

As obras de melhorias habitacionais são vinculadas a razões de 

insalubridade e insegurança, inexistência do padrão mínimo de edificação e 

habitabilidade definido pelas posturas municipais ou inadequação do número 



de integrantes da família à quantidade de cômodos passíveis de serem 

utilizados como dormitórios. Poderão ser ainda caracterizados como melhorias 

habitacionais serviços para conclusão do imóvel tais como falta de reboco, 

pisos, etc. e que requerem a orientação técnica profissional. 

O que é inadequação de imóvel? Sempre que se requer uma 

melhoria habitacional dizemos que o imóvel tem uma inadequação. 

Imóveis que possuem inadequação fazem parte do déficit 

habitacional qualitativo. Existe déficit habitacional quantitativo e déficit 

habitacional qualitativo. 

Portanto, ao fazer uma avaliação do imóvel deve-se identificar se ele 

tem alguma inadequação, ou seja, requer a execução de melhoria habitacional. 

Para os futuros Governos Municipais uma proposta de promover 

melhorias habitacionais é extremamente desafiadora e revolucionaria e um 

campo vasto de serviços para a engenharia pública. 

 

 

 

Carlos Augusto Ramos Kirchner 

Diretor do SEESP 



PROJETO DE LEI Nº _______, DE ___ DE _________ DE ________ 

Institui novas regras para a cobrança da Contribuição de Melhoria no Município de 

Bauru. 

 

O Prefeito Municipal de Bauru faz saber que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 

 

CAPÍTULO I 

DO FATO GERADOR 

 

Art. 1º. A Contribuição de Melhoria tem como fato gerador a 

realização de uma obra pública pelo Município de Bauru, da qual decorra 

acréscimo no valor de imóvel localizado nas áreas beneficiadas, dentro do 

território do Município. 
 

Art. 2º. Consideram-se obras públicas para efeitos do artigo anterior: 
 

I - abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, 

esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;  
 

II - construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, 

túneis e viadutos;  
 

III - construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido inclusive 

todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema; 
 

IV - serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 

instalações de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em 

geral ou de suprimento de gás, funiculares, ascensores e instalações de 

comodidade pública; 
 

V - proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, e de 

saneamento de drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, 

portos e canais, retificação e regularização de cursos de água e irrigação; 
 

VI - construção, pavimentação e melhoramento de estradas de 

rodagem; 
 

VII - construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos; 
 

VIII - aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive 

desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 
 



Art. 3º. A Contribuição de Melhoria não incide nos casos de simples 

reparação ou conservação de obras públicas já existentes. 
 

CAPÍTULO II 

DO SUJEITO PASSIVO 

 

Art. 4º. Contribuinte do tributo é o proprietário, o titular do domínio 

útil ou o possuidor a qualquer título de bem imóvel, beneficiado pela 

execução de obra pública prevista no art. 2º desta Lei.  
 

§ 1º. Por possuidor a qualquer título entende-se aquele que possua a 

coisa com ânimo de dono. 
 

§ 2º. Responderá pelo pagamento da contribuição de melhoria as 

pessoas tratadas no caput ao tempo do seu lançamento, e esta 

responsabilidade se transmitirá aos adquirentes e sucessores, a qualquer 

título, do domínio do imóvel. 
 

CAPÍTULO III 

DOS ELEMENTOS QUANTITATIVOS 

 

Art. 5º. A base de cálculo da contribuição de melhoria corresponderá 

à valorização imobiliária obtida pelo sujeito passivo, apurada pela 

diferença entre o valor de mercado do imóvel antes da obra ser iniciada e o 

após a sua conclusão, observando-se o limite global previsto no art. 7º desta 

Lei. 
 

Parágrafo único. O valor de mercado a que se refere o caput deste 

artigo será apurado mediante avaliação concreta efetuada por engenheiro 

habilitado do Município. 

  

Art. 6º. A alíquota será de até 100% (cem por cento) da base de 

cálculo composta nos termos do artigo anterior, conforme disposto na lei 

específica tratada no art. 13 desta Lei.  
 

Art. 7º. O valor da Contribuição de Melhoria terá como limite global 

o custo da obra, nos termos dos arts. 8º e 9º desta Lei. 
 

Parágrafo único. Na hipótese em que o custo da obra for inferior à 

soma das valorizações individuais de cada imóvel beneficiado, será aquele 

valor rateado proporcionalmente aos acréscimos individualmente apurados.  
 



Art. 8º. O custo da obra será composto pelo valor de sua execução, 

acrescido de despesas com estudos, projetos, fiscalização, desapropriações, 

administração, execução e financiamentos ou empréstimos. 
 

Art. 9º. O custo a que se refere o artigo anterior terá sua expressão 

monetária atualizada na época do lançamento, mediante aplicação dos 

coeficientes de correção monetária adotados pela legislação municipal para 

os demais tributos. 

  

Art. 10. A Contribuição de Melhoria somente será lançada e 

arrecadada depois de executada a obra. 

  

CAPÍTULO IV 

DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO 

  

Art 11. Para a cobrança da Contribuição de Melhoria, a Fazenda 

Municipal deverá publicar edital contendo, entre outros, os seguintes 

elementos: 
 

I - delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a 

relação dos imóveis nelas compreendidos;  
 

II - memorial descritivo do projeto;  
 

III - orçamento total ou parcial do custo das obras;  
 

IV - determinação do custo das obras a ser ressarcido pela 

contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis 

beneficiados; 
 

V - determinação do percentual de valorização do metro quadrado da 

área atingida pela obra pública.    

  

Art. 12. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas 

pelas obras públicas terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da 

publicação do edital referido no artigo anterior, para a impugnação de 

qualquer dos elementos dele constantes, cabendo ao impugnante o ônus da 

prova. 
 

Parágrafo único. Aplicar-se-á o mesmo rito processual aplicável aos 

demais tributos municipais à impugnação tratada neste artigo, inclusive no 

tocante à segunda instância recursal. 
 



Art. 13. A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do 

sujeito passivo, com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário 

Fiscal. 
 

Art. 14. O sujeito passivo será notificado do lançamento da 

Contribuição de Melhoria pela entrega do aviso no endereço de notificação 

por ele mesmo indicado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade 

Predial e Territorial Urbana. 
 

§ 1º. O endereço de notificação, em caso de imóveis edificados, 

poderá ser aquele do local do imóvel. 
 

§ 2º. Não sendo possível concluir a notificação na forma prevista no 

caput deste artigo, será esta efetivada mediante publicação no Diário 

Oficial do Município. 
 

Art. 15. Os prazos e as formas de pagamento da Contribuição de 

Melhoria serão definidos em regulamento. 
 

Parágrafo único. O valor individual da contribuição de melhoria 

ficará limitado, em cada ano, a 3% (três por cento) do valor venal do 

imóvel fixado para fins de IPTU, sendo o saldo do crédito tributário 

transferido para os exercícios seguintes, sempre dentro do referido 

percentual. 
 

Art. 16. Será concedido desconto de 10% (dez por cento) para o 

pagamento à vista da Contribuição de Melhoria. 

  

Art. 17. O tributo não pago no seu vencimento sofrerá os acréscimos 

previstos para os demais tributos municipais.  
 

Art. 18. Ficam isentas da Contribuição de Melhoria as entidades que 

façam jus às imunidades previstas nas alíneas a, b e c do inciso VI do art. 

150 da Constituição Federal de 1988. 
 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 

Prefeito Municipal 


