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Atualmente, o município de Sobral está passando pela terceira revisão do seu Plano Diretor 
e uma das etapas previstas nesse processo é a qualificação da equipe técnica. A capacita-
ção “ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social”,  a ser promovida pela empresa GreenBrazil 
Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP, integra o contrato de Consultoria Técnica para ela-
boração da Revisão do Plano Diretor de Sobral - PDS. Essa consultoria faz parte das ações 
desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral 
– PRODESOL, em execução pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, 
oriundo do Contrato de Empréstimo firmado entre a Prefeitura de Sobral e o Banco de 
Desenvolvimento da América Latina - CAF.

Em decorrência da atual conjuntura imposta pela pandemia decorrente do vírus causador da 
COVID-19, a etapa da capacitação será realizada seguindo um novo cronograma e meto-
dologia, buscando assim não comprometer o andamento da construção do PDS. O objetivo 
da capacitação permanece o mesmo: reforçar a discussão dos principais temas urbanos da 
equipe técnica do município. Para realização dessa capacitação serão utilizados recursos 
da telecomunicação que permitem o diálogo e a troca de saberes sem aglomerar pessoas, 
além de material de apoio didático, organizado em formato de Cartilha.

Esperamos que este momento de encontro e discussões nos possibilite abordar as diver-
sas temáticas mais urgentes em concordâncias com as novas agendas urbanas, bem como 
promover o desenvolvimento sustentável e a formação de um pensamento crítico e inda-
gador por parte da equipe técnica municipal responsável pela revisão do Plano Diretor.

Marília Gouveia Ferreira Lima

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral

INTRODUÇÃO
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A Cartilha de Capacitação ZEIS - Parte 1, desenvolvida para capacitação da equipe técnica 
da Prefeitura Municipal  de Sobral, dará os subsídios necessários para a compreensão do 
instrumento urbanístico Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Espera-se que o docu-
mento fdê subsídios para orientar a equipe na condução das ações referentes ao tema. 
Além disso, almeja-se que ele seja um  articulador de reflexões para aprofundamento do 
debate sobre as ZEIS em Sobral. A Cartilha de Capacitação 01 é organizada em seis volu-
mes que estão distribuídos em duas partes:

  Volume I - O que são as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)?

  Volume II - Etapas de Preparação.

  Volume III - Etapas de elaboração dos Projetos de Regularização.

  Volume IV - Relato de experiência.

  Volume V - Implementação dos Projetos de Urbanização .

  Volume VI - A questão da moradia e a ZEIS em Sobral

Os volumes são complementares entre si, contudo a leitura isolada de cada volume pode 
ser executada conforme a necessidade de consulta. No Volume I, são tratados os funda-
mentos históricos e conceituais do instrumento ZEIS. O Volume II trata das recomendações 
essenciais para a preparação dos processos institucionais e sociais relativos à implemen-
tação da ZEIS. O Volume III específica etapas que podem ser essenciais para a elaboração 
de estudos e propostas para as áreas demarcadas como ZEIS no Plano Diretor de Sobral. 
O Volume IV, no sentido de esclarecer as recomendações, apresenta o relato da experiên-
cia de montagem do Plano Integrado de Regularização Fundiária na Cidade em Fortaleza. O 
Volume V trata dos procedimentos básicos necessários para a implementação dos Planos 
Urbanísticos. O Volume VI trata especificamente do contexto da questão da moradia em 
Sobral, dando destaque ao tratamento dado ao instrumento ZEIS no município.

Com a utilização de novas tecnologias, o treinamento a distância tem o potencial de atingir 
um público mais amplo, envolvido diretamente na execução de programas de urbanização 
de favelas, ao mesmo tempo em que propicia uma plataforma para que diferentes cidades e 
instituições troquem experiências entre si. Cada um dos Volumes é acompanhado por uma 
videoaula disponibilizada neste link: 

https://drive.google.com/drive/folders/18xhhIFx61ois-9UWxttxu4yjM1bIiKul?usp=sharing

Para facilitar a consulta, leitura e compreensão, os seguintes ícones são utilizados destacar 
para alguns conteúdos:

Tenham todos uma ótima leitura!

! +?
Pense	e	reflita É importante destacar

Bibliografias	indicadas	
e comentadas para 

aprofundamento

Parte 1

Parte 2
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O que são as Zonas Especiais de 
Interesse Social?

territórios informais e a cidade

A ocupação informal do território é uma caracte-
rística do processo de urbanização das cidades 
brasileiras. Entendendo a cidade como produto 
das relações sociais, ela faz parte de um conjunto 
de processos políticos alimentados por interesses 
específicos e por conflitos.

A irregularidade urbanística, para além das con-
sequências espaciais, produz graves impactos 
sociais, econômicos e ambientais.  A falta de 
segurança da posse e a vulnerabilidade política são 
resultantes do padrão excludente de planejamento 
e gestão urbana. A ordem jurídica excludente e o 
mercado de terras, historicamente, não oferecem 
condições adequadas de acesso à moradia de uma 
maneira justa, principalmente, para a população 
mais pobre.

Existem diversas formas irregularidade: favelas, 
loteamentos clandestinos, cortiços, conjuntos 
habitacionais, multirões , etc., que possuem suas 
próprias especificidades, e por conta disso, é invi-
ável estabelecer critérios iguais para todas essas 
situações.O conhecimento das características 
locais e tipologias mais recorrentes pode auxiliar a 
necessária elaboração de projetos caso-a-caso. 

Morar de forma irregular significa uma condição de 
insegurança permanente e limitação de direitos 
sociais já que a insegurança jurídica quanto à situ-
ação da moradia afeta a garantia de vários direitos: 
ao trabalho, ao lazer, à educação e à saúde.

!

+
SANTOS, Milton. A urbanização 
brasileira. São Paulo: Hucitec, 1993.

Neste livro, Milton Santos dá uma visão 
geral sobre processo de urbanização e 
suas repercussões sobre a formação 
socioespacial das cidades brasileiras.

Os impactos ambientais resultantes da 
ocupação irregular são graves, pois em 
sua grande maioria se localizam em áreas 
ambientalmente frágeis, com severas 
restrições de ocupação e protegidas por 
lei. São áreas disponíveis para a ocupação 
justamente porque são desprezadas 
pelo mercado imobiliário formal.

Os padrões de legalidade urbanística 
têm contribuído para a consolidação 
da ilegalidade já que contribuem 
sistematicamente para segregação 
socioespacial. A dificuldade de tornar 
factíveis tais determinações legais 
possui relação também com a ausência 
de acesso e entendimento à legislação 
pela maior parte da população.
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direito à moradia e direito à cidade

O acesso à habitação está ligado ao seu preço. 
Além do bem imóvel em si, a qualidade e preço da 
moradia depende das condições de mobilidade, 
acesso aos serviços, equipamentos, infraestrutura. 
Este conjunto de fatores é uma construção coletiva 
e por isso deveria ser usufruída de forma coletiva.

Acrescenta-se ainda a valorização diferenciada 
que é atribuída aos lugares na cidade em razão de 
certas características como a proximidade a certas 
amenidades, a qualidade da paisagem, o acesso à 
determinadas atividades valorizadas socialmente 
ou, ainda, a possibilidade da auto-segregação em 
relação a categorias sociais consideradas inferiores 
na hierarquia social dominante. 

A habitação é um tipo de mercadoria especial, cujo 
processo de produção e consumo é particular. A 
construção dos bens imóveis requer uma imobili-
zação de capital por um longo período de tempo, 
já que seu processo produtivo pode levar meses ou 
anos. Para o consumidor, o preço final da habitação 
é muito maior do que o valor médio dos salários, o 
que requer um tempo muito maior para seu paga-
mento. Tanto a produção, quanto o consumo, estão 
sujeitos aos sistemas de financiamento. Contudo, 
o aspecto de maior singularidade é sua vinculação 
à terra, já que cada novo edifício requer um novo 
solo. O acesso à terra se dá de forma desigual pois 
depende diretamente da propriedade prévia ou da 
intenção do dono da terra em destinar seu uso para 
este fim. A orientação dos investimentos públicos 
influencia a valorização da terra diretamente. Essa 
ação advinda do Estado é alvo de disputas políti-
cas que são travadas cotidianamente na gestão da 
cidade.

O conceito do direito à cidade trata-se da possibi-
lidade de usufruir plenamente da construção cole-
tiva da cidade. Esse direito deve ser assegurada pelo 
Estado, principalmente em seu âmbito municipal.

?
Pense:

Quais são as principais diferenças 
da qualidade socioambiental dos 
diversos bairros em Sobral? Há 
relação clara entre os investimentos 
públicos, qualidade ambiental e 
preços dos imóveis nesses bairros?

e Reflita:

O que pode ser feito, dentro da sua 
área de atuação, para reequilibrar e 
garantir a distribuição mais justa dos 
investimentos e benefícios da cidade?

Pense:

Qual a diferença entre “direito à 
moradia” e “direito de propriedade”?

e Reflita:

Tanto o direito à moradia, como o 
direito de propriedade são direitos 
fundamentais, mas seus objetivos 
não devem ser confundidos. Direito à 
moradia possui um conteúdo amplo 
e não significa apenas “uma casa para 
morar”. Envolve vários aspectos: 
segurança na posse, disponibilidade de 
serviços, equipamentos, infraestrutura, 
acesso à moradia à preços acessíveis, 
habitabilidade, acessibilidade, localização 
e adequação sociocultural. O direito 
de propriedade trata-se do direito de 
usar, usufruir, dispor de um bem.

O direito à moradia não depende da 
propriedade. Quando a propriedade não 
cumpre sua função social, a moradia, 
por exemplo, deve ser privilegiada 
em detrimento da propriedade.

fonte da imagem: http://www.mobilizadores.
org.br/noticias/um-dia-para-refletir-sobre-
o-direito-a-cidade-e-a-moradia-digna/
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função social da cidade e da propriedade

O artigo 182 da Constituição Brasileira define que 
a política de desenvolvimento urbano deve ser 
executada pelo poder público municipal e tem por 
objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das fun-
ções sociais da cidade. A união, posteriormente, 
regulamentou as disposições constitucionais 
do capítulo que trata da política urbana brasileira 
por meio da Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto 
da Cidade), detalhando que o objetivo da política 
urbana é o de “ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade”. 
As funções sociais da cidade e da propriedade 
devem ser estabelecidas pelo Plano Diretor (artigo 
39 da Lei 10.257/2001), sob responsabilidade dos 
municípios.

A propriedade cumpre uma função social quando, 
para além de atender aos interesses do proprietário, 
atende aos interesses coletivos da cidade. Funções 
como equipamentos comunitários, habitação de 
interesse social, praças ou parques podem ser con-
sideradas como funções sociais. Ainda segundo o 
Estatuto da Cidade, a definição das funções sociais 
pelo Plano Diretor deve ser realizada a partir de pro-
cessos que contem com a participação da popula-
ção do município.

!

+

Só é irregular o oposto do que a 
legislação estabelece como regular. O 
que se poderia chamar de regularidade 
para então tentar explicitar a 
irregularidade a ser corrigida? 

A distribuição de títulos de terra 
sem uma melhora significativa nas 
condições urbanísticas pode ter efeitos 
extremamente negativos para a cidade 
e para a população “beneficiada”. 
Regularizar sem interromper a produção 
das irregularidades acaba por demandar 
um montante de recursos públicos 
muito maior com: a progressão da 
violência e do crime organizado, o 
aumento dos gastos com saúde pública, 
a valorização de terras e as soluções 
técnicas caras para solucionar os 
problemas de infraestrutura urbana.

Para saber mais sobre o Movimento 
Nacional pela reforma urbana, acesse:

http://www.redbcm.com.br/arquivos/
Bibliografia/a%20trajectoria%20

n%20saule%20k%20uzzo.pdf

Imagem do dia da Proclamação da República, em 1988, onde 
assuntos da reforma ganharam um capítulo no texto da Carta.
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regularização fundiária

O Movimento Nacional pela Reforma Urbana 
(MNRU) denunciava o quadro generalizado de irre-
gularidade urbana, o distanciamento entre a lei e a 
realidade, as limitações históricas das políticas fun-
damentadas exclusivamente na produção habita-
cional e o perfil pobre da população mais afetada. 
O resultado dessas reflexões foi a montagem do 
conceito de Regularização Fundiária no Brasil, uma 
das principais contribuições do MNRU. 

O sentido mais amplo da regularização fundiária 
combina três dimensões complementares: a jurí-
dica, a urbanística e a social. Ou seja, para além de 
garantir da segurança da posse (mesmo que sem 
o reconhecimento da propriedade individual plena), 
deve-se garantir a integração socioespacial das 
áreas informais.

A dimensão jurídica diz respeito à regularização da 
situação da terra, fornecendo a população um título 
jurídico que garanta a segurança na permanência 
da moradia. Para que a dimensão jurídica possa 
ser viabilizada, os parâmetros urbanísticos espe-
cíficos da área objeto da regularização devem ser 
definidos. Essa é a dimensão urbanística, que para 
além das (re)definições dos parâmetros de parce-
lamento, ocupação e uso do solo, também deve 
estabelecer a intervenções urbanísticas essenciais, 
tais como melhoria habitacionais, instalação de 
infraestrutura e equipamentos urbanos, adequação 
do sistema viário. Estas ações devem preservar as 
características espaciais essenciais da área, sem, 
contudo, permitir situações com ausência da qua-
lidade mínima de vida que devem ser asseguradas 
para os moradores.

A dimensão social contempla a garantia de integra-
ção social e cultural da área à cidade a partir, princi-
palmente, de processos participativos decisórios. 
Projetos de geração de trabalho e renda também 
devem ser construídos e implementados.

Os marcos regulatórios da regularização fundiá-
ria de interesse social têm origem no Estatuto da 
Cidade, que define a regularização fundiária como 
o estabelecimento de normas especiais de urbani-
zação, uso e ocupação do solo.  Posteriormente, de 

Pense:

. Por que é importante regularizar 
as áreas informais da cidade?

. Que áreas devem ser regularizadas?

. Como os programas de regularização 
devem ser formulados e implementados?

. De onde vêm os recursos 
para a regularização?

. O que deve acontecer  depois 
da regularização dessas áreas?

e Reflita:

Os programas de regularização 
fundiária têm natureza remediadora. 
Mas não devem ser adotados como 
caminho único e desconectado das 
demais políticas urbanas direcionadas 
a revisão dos padrões excludentes de 
produção do espaço urbano, como:

. ampliação do acesso ao 
mercado formal da habitação;

. revisão dos parâmetros e 
modelos urbanísticos;

. ampliação da capacidade de ação 
das instituições, principalmente das 
capacidades institucionais municipais;

. criaçãp de mecanismos 
financeiros e fundos municipais 
específicos para a regularização;

. atualização constante de sistemas 
cadastrais de informações;

. transparência em um sistema de 
prestação de contas, participação 
popular e políticas de gênero.

?
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forma mais abrangente, a regularização fundiária assumiu um conjunto maior de definições 
por meio de legislações federais. Originalmente dada pela Lei n° 11.977/2009 e depois pela 
Lei n° 13.465/2017.

A Lei Federal nº 11.977/2009, define regularização fundiária, como: 

O conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, que visam a 

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 equi-

librado (BRASIL, Lei Federal nº 11.977, 2009, art. 46)

A lei federal de 2009 também estabeleceu os instrumentos de demarcação urbanística 
(BRASIL, Lei Federal nº 11.977, 2009, art. 47, inciso III) e de legitimação de posse (ibid. , art. 
47, inciso IV), definindo os trâmites necessários para a implementação destes instrumentos.

Posteriormente, no âmbito nacional, foi promulgada em 2017 a Lei Federal nº 13.465, que, 
em termos, abandonou conceitos trazidos pela Lei nº 11.977/2009 e revogou completa-
mente o Capítulo III desta, que dispunha quanto à regularização fundiária de assentamentos 
urbanos, adotando um novo modelo de regularização fundiária urbana.

A associação do direito à moradia ao direito ambiental é uma questão de grande 
entrelaçamento e complexidade. Existem contextos onde a extrema fragilidade 
ambiental impossibilita a consolidação de áreas irregulares. Mas também existem 
situações onde a ocupação consolidada pode ser adequada à realidade ambiental.  

Os marcos regulatórios ambientais também já apresentam essa previsão. 
Mesmo inseridas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) o Novo Código 
Florestal (2012) em seu artigo 8, admite uma possível intervenção ou supressão 
da vegetação nativa em APP em ocupações anteriores a 31 de dezembro de 2007 
(dada pela lei 13.465/17, Reurb, artigo 8). 

!
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as Zonas Especiais de Interesse Social

A regularização fundiária tem no instrumento urba-
nístico das Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) seu principal dispositivo. 

As ZEIS podem ser entendidas como uma catego-
ria do zoneamento. Essas parcelas da área urbana 
destinadas predominantemente à moradia de 
população de baixa renda e sujeitas a regras espe-
cíficas de parcelamento, ocupação e uso do solo 
(definição dada pelo artigo 47 da Lei 11.977/09). 
Podem ter como objetivo: a promoção da regula-
rização fundiária de interesse social assim como 
o desenvolvimento deprogramas habitacionais de 
interesse social.

A Lei da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) 
estabelece no artigo 18º o conceito vigente de 
ZEIS:

... considera-se ZEIS a parcela de 

área urbana instituída pelo plano 

diretor ou definida por outra lei 

municipal, destinada prepon-

derantemente à população de 

baixa renda e sujeita a regras 

específicas de parcelamento, 

uso e ocupação do solo (BRASIL, 

GOVERNO do. Lei No 13.465 de 

2017, art. 18, §1º).

!
A expressão “Zona Especial de Interesse 
Social” apareceu pela primeira vez na 
lei municipal Lei Municipal nº 14.511 
de 1983 (Artigo 14) de uso do solo de 
1983 do Recife. Com a aprovação da lei 
do PREZEIS (Planos de Regularização 
das ZEIS) Lei Municipal nº 14.947 
de 1987, essa definição tornou-se 
referência para todo o Brasil.

Diadema é uma das experiências mais 
documentadas e avaliadas de ZEIS. Em 
20 anos de investimentos contínuos, de 
219 núcleos habitacionais (ex-favelas) 
dos quais 152 totalmente urbanizados, 
na redução do número de moradores 
de favelas de 30% para 3% do total de 
moradores do município e em 90% 
das ruas asfaltadas e dotadas de rede 
de água e esgoto, triplicando os 30% 
identificados em 1982 (Filippi Jr. 2011). 
Diadema é uma exceção à regra, uma 
vez que, em geral os percentuais de 
área urbanizável demarcados como 
ZEIS são muito inferiores a demanda 
de terra para produção de HIS. 

Cerca de 80% dos Planos Diretores 
contemplaram a criação de ZEIS, depois 
de aprovado o Estatuto da Cidade. 
Destes apenas30% previram ZEIS 
em vazios urbanos, com o objetivo de 
reservar terra para a produção de HIS.

A demarcação urbanística é a delimitação 
de uma área urbana, de domínio público 
ou privado, por meio da identificação 
de seus limites, confrontantes, 
área de superfície e localização. A 
demarcação urbanística somente pode 
ser realizada pelo poder público.

fonte da imagem: http://4.bp.blogspot.com/-VAof0ZMxbj8/
Vb-EsT2kpqI/AAAAAAAAE9w/gyANeEz2zMQ/s1600/nucleo.jpg
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Nas áreas de moradia consolidada com habitação 
de interessesocial, a ZEIS possibilita a flexibilização 
dos padrões fundiários e urbanísticos a partir da lei-
tura da realidade existente. Em áreas onde a função 
social da propriedade não é cumprida, pode desti-
ná-la à produção de habitação de interesse social, 
a provisão de equipamentos públicos, serviços 
sociais, espaços públicos entre outras atividades 
necessárias à população moradora.

O instrumento ZEIS então atua em três frentes 
principais. A primeira diz respeito às relações não-
-capitalistas da terra urbana, já que assegura o valor 
de uso para fins de moradia, equipamentos urbanos 
e ambientais. A segunda frente trata sobre a flexibi-
lização das normas que regulam o uso, a ocupação 
e o parcelamento do solo, buscando se aproximar 
a realidade instalada. A última frente trata sobre o 
resguardo de terra bem localizada na cidade para a 
produção subsidiada da habitação.

As ZEIS devem ser delimitadas pelo Plano Diretor 
Municipal	ou	por	lei	municipal	específica.	

?
Pense: 

Quais os diferentes tipos de 
assentamento irregulares que existem 
em Sobral? Que indicadores utilizar 
para classificá-los? Quais as sugestões 
de políticas públicas destinadas 
aos assentamentos irregulares? 
Políticas gerais ou específicas para 
cada tipo de assentamento?

e Reflita:

Há uma grande diversidade de 
concepções das ZEIS nos diversos planos 
diretores municipais. Em São Paulo, são 
reconhecidos 4 tipos de ZEIS. Cerca 
de 1.300 territórios foram demarcados 
como ZEIS no Plano Diretor de SP em  
2014 (cerca de 20% do território), em 
sua maioria áreas que necessitam ser 
regularizadas do ponto de vista fundiário. 

!
Loteamentos, cortiços e conjuntos 
irregulares e deteriorados são formas de 
precarização da moradia que podem ser 
tão ou mais graves do que as favelas, e 
mais recorrentes em cidades médias e 
pequenas.

+
MORAIS, M. KRAUSE, C. N ETO, V. 
(org.) Caracterização e tipologia de 
assentamentos precários : estudos de 
caso brasileiros. Brasília: Ipea, 2016.

Síntese de uma pesquisa coordenada 
nacionalmente pelo Ipea com relatos de 
assentamentos precários nas metrópoles 
examinadas: Rio de Janeiro, Recife, 
Manaus, Belém, Grande Vitória e Curitiba.

?
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tipos de ZEIS

Em síntese, as ZEIS elas podem ser classificadas 
em dois tipos básicos: ZEIS de áreas ocupadas 
por assentamentos irregulares e ZEIS de áreas 
vazias ou subutilizadas, com destinação predomi-
nante para a produção de Habitação de Interesse 
Social (HIS). Não há obrigatoriedade na adoção 
desta classificação. A critério do município, pode 
ser ampliada e adequada às suas necessidades 
específicas.

São muito limitadas as informações sobre áreas 
irregulares nas cidades. Para a formulação de uma 
política habitacional efetiva, a quantificação ou 
caracterização das necessidades se faz fundamen-
tal. Então o primeiro passo para a identificação de 
áreas prioritárias para o recebimento de políticas de 
regularização por meio do instrumento ZEIS rela-
ciona-se a definição de critérios.

Os assentamentos precários apresentam várias 
configurações e definições:

. Cortiços caracterizam-se como moradias de 
aluguel, geralmente contando com apenas um 
cômodo. Áreas de banheiro, por exemplo possuem 
uso coletivo. Os cortiços se formaram a partir da 
subdivisão de edificações já existente que foram 
adaptadas para este fim, mas hoje, na maior parte 
dos casos são especificamente produzidas como 
conjuntos de cômodos servidos por banheiros e 
eventualmente outras instalações coletivas.

. Loteamentos irregulares correspondem a pro-
cessos de parcelamento do solo em que existe um 
agente econômico responsável pela subdivisão 
e pela venda. A irregularidade dos loteamentos 
pode dizer respeito ao não cumprimento inte-
gral da normativa urbanística, embora em muitos 
casos haja sido dado início aos procedimentos de 
licenciamento;

. Loteamentos clandestinos são parcelamentos 
efetuados sem qualquer iniciativa de licenciamento, 
ou seja, trata-se de empreendimentos sobre os 
quais não há registro oficial pelo poder municipal;

!
O excesso de segmentação, contudo, 
pode criar dificuldades operacionais 
para a ZEIS, decorrentes do fato de 
que as situações de irregularidade 
e precariedade habitacional 
encontram-se sobrepostas nas 
mesmas áreas urbanas (por exemplo: 
cortiços dentro de conjuntos 
habitacionais degradados).
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.  Favelas são denominações que correspondem 
a assentamentos caracterizados pela ocupação 
irregular do solo, público ou privado, frequente-
mente com tipologia desordenada e com padrões 
urbanísticos inferiores aos mínimos exigidos pela 
legislação.

. Conjuntos habitacionais degradados são 
empreendimentos públicos destinados à habitação 
de interesse social que, em muitos casos, não che-
garam a concluir seus procedimentos de titulação – 
caracterizando uma situação de informalidade dos 
moradores – e, seja por patologias construtivas ori-
ginárias, seja por falta de manutenção, apresentam 
sinais evidentes de precariedade construtiva. +

RIBEIRO, L. C. Q. Dos cortiços aos 
condomínios fechados: formas da 
produção da moradia no Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Ippur; Editora da UFRJ, 1997.

O autor apresenta uma síntese do 
processo de formação do mercado 
imobiliário dando destaque ao 
capital de incorporação imobiliária 
residencial no Rio de Janeiro.

BUENO, L. M. M. Parâmetros e 
tipologia. In: SEMINÁRIO SUBSÍDIOS 
PARA A ELABORAÇÃO DA POLÍTICA 
NACIONAL DE URBANIZAÇÃO E 
REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS. Brasília: out. 2003.

CARDOSO, A. L. Assentamentos  
precários no Brasil: discutindo conceitos. 
Cadernos do Ceas, n. 230, abr./jun., 2008.

Em uma abordagem que possa colaborar para a caracterização das irregularidades e suas 
urgências, sugerimos as contribuições de BUENO (2003) e CARDOSO (2016):

. Definir priorização a partir da distinção entre irregularidade de precariedade e de carên-
cia/vulnerabilidade social. Nem todos os assentamentos irregulares são precários, nem 
todos os precários comportam população em situação de carência ou vulnerabilidade 
social.

. Definir priorização a partir irregularidade da terra: da propriedade da terra ou da proprie-
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dade da terra e do imóvel (fundiária); do parcelamento adotado (urbanística) ou do padrão 
daconstrução adotados (edilícia). Quanto à irregularidade fundiária, pode ocorrer ocupação 
de terras públicas (de uso comum do povo ou dominiais) ou privadas. No caso da ocupação 
de imóveis, também podem ser públicos ou privados.

. Definir priorização a partir do risco para a vida (alagamento, deslizamento, proximidade de 
linhas de transmissão de alta tensão, ou de estruturas viárias ou ferroviárias, proximidades 
de linhas de oleodutos, ocupação de aterros de lixo etc.);

. Definir priorização a partir das condições de acesso ao direito à cidade: à acessibilidade; 
à infraestrutura (água, esgoto, lixo, pavimentação, energia, drenagem, iluminação pública) 
entre outros aspectos de urbanidade;

. Definir priorização a partir do nível de qualidade da habitabilidade das edificações (salu-
bridade, segurança, densidade da unidade habitacional); número de cômodos e adequação 
à composição familiar; condições ambientais relativas a salubridade da moradia (condições 
de insolação e ventilação, disponibilidade de sanitário interno) e da qualidade ambiental do 
assentamento (densidade, área verde por habitante, área de praça por habitante, grau de 
arborização, nível de poluição atmosférica, dos corpos hídricos ou do solo etc.);

. Definir priorização a partir do vulnerabilidade e isolamento social da população moradora: 
violência, possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. Vulnerabilidade social é carac-
terizada pela existência ou predominância de grupos sociais com dificuldades de acesso a 
recursos que os habilitem a participar ativamente da sociedade. Para estes grupos, é funda-
mental que se construam políticas de inclusão social, visando à superação das desigualda-
des sociais.

Considerando esses pontos, as áreas podem ser priorizadas (ver Figura 1):

Figura 1. Dimensões para a definição de tipos de áreas 
irregulares. Fonte: CARDOSO, 2016.

!
.Quanto às dimensões de 
propriedade, urbanística e edilícia, 
como regulares, regularizados, 
regularizáveis ou não regularizáveis 
(níveis ou tipos de irregularidade);

. Quanto à dimensão da precariedade 
física (risco, acessibilidade, 
Infraestrutura, nível de habitabilidade 
e qualidade ambiental do 
assentamento), como consolidados, 
consolidáveis ou não consolidáveis 
(níveis ou tipos de precariedade);

. Quanto à dimensão da carência 
e vulnerabilidade, como  sendo ou 
não objeto de programas sociais 
articulados com ações de urbanização 
e/ou como objeto prioritário de 
políticas de inclusão social de mais 
amplo spectro (vulnerabilidade) (níveis 
ou tipos de carências sociais);
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destaque para a ZEIS de vazios

As ZEIS de vazio possuem uma dupla função: viabi-
lizam terra urbanizada e bem localizada para a pro-
dução habitacional, mas também ajudam a viabilizar 
as ZEIS de regularização. Para que a regularização 
seja possível, com as demandas de alargamento de 
vias, remanejamento de famílias ou instalação de 
equipamentos públicos. 

De acordo com a experiência dos municípios que 
já regulamentaram ZEIS de vazios, a vinculação ao 
uso de HIS varia entre 50% e 80% da área do ter-
reno ou da área passível de ser edificada no terreno. 

A definição de ZEIS de vazios necessita de cui-
dados que podem garantir, de certa maneira, sua 
aplicabilidade: o preço da terra deve ser compatível 
com a produção de HIS; deve existir infraestrutura 
e equipamentos urbanos básicos em seu entorno; 
deve estar próxima às ZEIS de regularização que 
demandam remanejamento; não devem possuir 
restrições ambientais para o uso habitacional.

A ZEIS de vazio não deve atuar como uma ferra-
menta ilusória ou simbólica que não resolve a situa-
ção e que apenas adia sua solução. Atenção para a 
possibilidade de geração de expectativas não serão 
cumpridas e que só resultam na desmobilização 
das populações.

A demarcação no plano diretor municipal, essen-
cial como primeiro passo, não garante que a 
cidade esteja preparada para aplicar efetiva-
mente a ZEIS de vazio imediatamente.

!

!

O Estatuto da Cidade prevê instrumentos 
de coerção para aquele proprietário 
que não cumpre a função social da 
propriedade. Esses instrumentos 
foram desenhados para que pudessem 
funcionar de forma articulada: 
Parcelamento, Edificação ou Utilização 
Compulsórios; IPTU Progressivo 
no Tempo, Desapropriação com 
Pagamentos em Títulos dívida pública. 

Articulados a esses, instrumentos que 
viabilizam o acesso à terra e a produção 
da habitação também podem ser 
acessados: Direito de Preempção e o 
Consórcio Imobiliário, por exemplo.

Sobral ainda está revendo seu Plano 
Diretor!  Mesmo que não haja tempo 

Pense: 

Você sabe quais são os critérios para 
o cumprimento ou não da função 
social da propriedade em Sobral?

e Reflita: 

Procure no Plano Diretor! 

Obrigatoriamente para a aplicação 
dos instrumentos de indução do 
desenvolvimento urbanos, esses 
critérios ‘devem ser estabelecidos.

?

para ampliar os perímetros demarcados, 
é muito importante incluir de forma 
clara o conceito de ZEIS. Explicitar que 
as ZEIS se aplicam tanto no solo urbano 
não edificado, subutilizado ou não 
utilizado, quanto em áreas ocupadas por 
assentamentos irregulares. Deixar claro 
que o município pode, por meio da lei 
de uso do solo ou lei específica, instituir 
ZEIS e aplicar nelas os instrumentos de 
política urbana que o Plano Diretor está 
adotando.
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Outros instrumentos

Para além da ZEIS, o esclarecimento de outros 
três instrumentos essenciais para a viabilização da 
regularização fundiária relacionados diretamente a 
segurança da propriedade ou da posse.

.Usucapião Especial Urbano (Constituição 
Federal, Estatuto da Cidade e no art. 1.240 do 
Código Civil).

A área deve estar ocupada há pelo menos 5 anos, 
sem oposição e de forma ininterrupta, sendo em 

!
A legislação federal dispõe de diversos 
instrumentos para a regularização 
fundiária que podem ser aprofundados 
com a consulta da Lei Nº 13.465/2009.

favor do possuidor ou de sua família (que pode ser concedida apenas uma única vez), desde 
que este não tenha propriedade de outro imóvel urbano ou rural. Pode ser aplicada apenas 
para imóveis de propriedade privada.

Dois tipos de Usucapião Especial Urbana, são previstos:  1) individual, quando o imóvel pos-
suído tiver até 250m² e for de uso habitacional; ou 2) coletiva, quando imóvel com mais de 
250m² em que não seja possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor.

.Concessão de Direito Real de Uso (Constituição Federal e Estatuto da Cidade)

Trata-se de uma cessão do direito de usufruir do imóvel, em terrenos públicos ou privado, 
de forma onerosa ou gratuita, por tempo determinado ou indeterminado. Se o beneficiário 
tiver renda mensal ou familiar de até 5 salários mínimos, quando a área ocupada for igual 
ou inferior à 250m² e ocupada por um prazo superior ou igual a 5 anos ininterruptos e sem 
oposição, a cessão se dará automaticamente de forma gratuita, se o beneficiado tiver sido 
beneficiado em outro programa social ou não for proprietário de outro imóvel, urbano ou 
rural. A titularidade do imóvel cedido será preferencialmente feminina.

.Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia (Código Civil Brasileiro)

Para a regularização da posse em imóveis públicos, é permitida a concessão ao possuídos 
de área de até 250m2, por 5 anos ou mais – anterior à data de 22 de dezembro de 2016 –, 
sem oposição, para uso próprio ou de sua família. O direito a concessão só será concedido 
uma vez. O beneficiado não pode ter concessão ou possuir outros imóvel urbano ou rural. 
Apenas o uso habitacional é permitido e pode ser dada de forma coletiva ou individual.
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Limites e fragilidades da ZEIS

30 anos para a consolidação de uma mudança 
tão profunda como a preconizada pela ZEIS é um 
tempo muito curto para o contexto brasileiro. Neste 
tempo, contudo, tentativas e aplicações factíveis 
das ZEIS já puderam ser avaliadas e sistematizadas 
no sentido de esclarecer, ajudar e (re)direcionar os 
processos e estratégias de implementação. Não é 
fácil reconhecer nossas próprias limitações, mas 
essencial para a mudança.

.Instrumento não é autoaplicável.

A abrangência do plano diretor foi bastante 
ampliada após a Constituição de 1988 e mais ainda 
pelo Estatuto da Cidade. Uma nova concepção de 
Plano Diretor se instalou a partir de então como um 
“super plano”, que articulava instrumentos e indica-
dores visando o cumprimento da função social da 
cidade. É inegável a ampliação nos conteúdos dos 
planos relativa aos nstrumentos de regularização 
fundiária, destaca-se o ano de 2005 como marco 
da incorporação das ZEIS (Orlando Junior, 2001). 
Vincula-se a isso uma ampla campanha implemen-
tada pelo ministério das cidades par divulgação dos 
planos diretores, seus princípios e instrumentos.

Apesar do nítido esforço, as ZEIS foram incorpora-
das sem que pudessem ser auto-aplicadas, sujeitas 
a um conjunto de regulamentações posteriores, 
incluindo os próprios limites e parâmetros.

.As ZEIS permanecem sendo ZEIS depois de sua 
implementação.

Mesmo se tenham alcançado a regularização fun-
diária e urbanística, sendo poucos esses casos, não 
passam a ser tratadas como partes integrantes da 
cidade. As fiscalizações e manutenções não pas-
sam a ser iguais das realizadas na cidade formal. Os 
benefícios instalados também não são os mesmos 
e sua manutenção das melhorias passou a depen-
der ainda mais de práticas clientelistas já que a 
comunidade não tem mais condições de executar 
por ela mesma as intervenções.

Pela demora extrema nos processos de regula-
mentação das ZEIS de vazio, em seu âmbito muni-
cipal, essas áreas tornam-se espaços de retenção 

+
SANTOS JUNIOR. O. Os planos diretores 
municipais pós-estatuto da cidade: 
balanço crítico e perspectivas. Rio de 
Janeiro: Letra Capital: Observatório 
das Cidades: IPPUR/UFRJ, 2011.

Resumo:

BRASIL, A. A ineficácia das ZEIS: 
um problema de legislação ou uma 
questão politico-social? O caso de 
Fortaleza. São Paulo: USP, 2016. Tese 
de doutorado do Programa de Pós-
graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo, 2016.

Resumo:

MATTOS, F. ZEIS de papel: a 
especificidade da ZEIS de vazio em 
Fortaleza/CE e seus entraves como 
instrumento de democratização ao 
acesso à terra urbana. São Paulo: 
USP, 2017. Dissertação de Mestrado 
do Programa de Pós-graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, 2017.

Resumo:
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de terra, o que aumenta seu preço e interesse produtivo. O intuito de ser um instrumento 
anti-especulativo foi absorvido pelo mercado de terra auxiliando ainda mais o processo 
especulativo.

As experiências vêm caminhando em um sentido contrário do que se esperava. As áreas de 
ZEIS continuam sendo tratadas como ZEIS.

.Duas cidades formais, mas diferentes

O necessário reconhecimento do existente, passa a ser ordenamento específico. Os crité-
rios urbanísticos rebaixados ao mínimo aceitável ou completamente suprimidos (calçadas 
mais estreitas, menor percentual de áreas verdes e permeáveis, dimensões reduzidas de 
testadas de lotes, ausência de recuos) acabam por validar e tornar “formais” dois tipos de 
cidades existentes. Uma tutelada e a outra fiscalizada e privilegiada.

.Raramente as 3 dimensões, fundiária, urbanística e social de fato são desencadeadas. 
A mais frequente é a fundiária.

Os perímetros das ZEIS passaram a facilitar os processos de regularização fundiária, que 
passados os prazos de contextação cartorial, a posse poderia ser legitimada ao morador e 
sua família. Apesar desses grande avanço no que diz respeito a posse em áreas de ocupação 
irregular, desmobilizou a continuidade dos processos urbanísticos e sociais e das instâncias 
participativas. 

.Desestabilização das instâncias participativas

Desde o início das lutas sociais para a melhorias nas favelas, a população se colocou na linha 
de frente da reivindicação, e por que não dizer, da realização de “melhorias”. No processo 
participativo vinculado às ZEIS, a colaboração e entendimento das propostas lançadas pas-
sou a ser mais demandada. A prática do clientelismo e da cooptação de participantes dos 
Conselhos Gestores das ZEIS foi muito recorrente. 

.Complexo processo de gestão da ZEIS. Burocratização dos processos de regulariza-
ção fundiária.

A aplicação das ZEIS tornou-se um processo de extrema complexidade. É dependente de 
uma máquina pública muito bem estruturada e técnicos locais qualificados. A gestão local 
deve concentrar esforços contínuos como negociador: na compra de terra, na provisão de 
corpo ténico para a mediação entre população e empresários do mercado imobiliário.

.Aplicação	e	flexibilização	da	 legislação	 (decretos	e	 leis	que	flexibilizam	as	 zeis	pós-
-plano diretor) 

A ausência da regulamentação posterior do instrumento vem colocando em risco sua 
sobrevivência em alguns municípios. A subtração de áreas vazia no interior das ZEIS, assim 
como a redução de áreas de vazios destinadas à produção de Habitação de Interesse Social 
vem sendo objeto de alterações pontuais no texto da Lei de Planos Diretores Municipais.

.Os recursos para a política habitacional quando chegam ao município, não são direcio-
nados às áreas prioritárias das ZEIS

Os programas de financiamento da produção habitacional e da regularização fundiária são 
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direcionados, muitas vezes, às áreas que não são demarcadas como ZEIS.

.A	 tentativa	de	 “confisco”	como	argumento	de	deslegitimação	e	da	negociação	dos	
donos de terra. Ação e contra-ação tem neutralizado a ação do instrumento.

A negociação de valores com os donos das terras por parte do poder público acabou por 
inverter a função das ZEIS. Encarada encarada como uma afronta ao direito de propriedade 
e ao mesmo tempo como uma concessão da elite para os mais necessitados. Geralmente 
estas concessões acontecem exclusivamente onde não há interesse econômico prévio.  



VOLUME I I -  ETAPAS 
DE PREPARAÇÃO

ZEIS
Zona Especial 

de Interesse Social

cartilha de capacitação
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 Etapas de preparação

As ZEIS possuem uma frágil institucionalização e 
seu reconhecimento no território é ainda limitado.

As experiências mais exitosas de implementação 
das ZEIS mostram situações preocupantes quando 
comprovam que não são capazes de, sozinhas, 
induzir um uso Habitacional de Interesse Social. É 
necessária a existência de duas condições essen-
ciais: 1) a proatividade por parte da gestão local na 
insistência da política e na mediação de conflitos e 
negociações; e 2) a abertura de recursos subsidia-
dos através de programas para financiar a produção 
habitacional.

Para que a eficácia das ZEIS possa constituir-se 
como realidade, são elencados os primeiros passos 
para montagem da política e sua implementação.

+
CIDADES, Ministério das. Guia para 
regulamentação e implementação de 
Zonas Especiais de Interesse Social 
– ZEIS em vazios urbanos. Brasília: 
Ministério das Cidades, 2009.

Publicação do já extinto Ministério 
das Cidades que tem como objetivo 
promover orientações básicas aos 
municípios e técnicos locais. Estimula 
o engajamento local no processo 
de implementação das ZEIS.

Quando este Guia foi lançado, há 10 
anos, o Programa Minha Casa Minha 
Vida iniciava um grande estímulo à 
produção habitacional de interesse 
social com a liberação de linhas de 
crédito com subsídio público. 

participação efetiva para a implementação: 
comissão de gestão das ZEIS

A identificação de atores sociais, governamentais e 
não-governamentais, se faz essencial. Esse mape-
amento deve se dar antes do início de qualquer 
ação específica.

Organizar, articular e viabilizar a participação é res-
ponsabilidade do município.

É possível que esses representantes já tenham 
sido identificados e participem de conselhos 
municipais ativos. Alguns municípios criaram uma 
Comissão de Gestão específica para acompanhar 
e articular os órgãos municipais responsáveis pela 
implementação das ZEIS às instâncias participati-
vas específicas. 

Os limites das pastas das secretarias municipais, a 
partir dessa Comissão de Gestão, devem ser rela-
tivizados. O acesso ao diálogo transversal, dispo-
nibilização de informações constantes dos cadas-
tros municipais, suporte técnico para as atividades 
de mapeamento, entre outras funções devem ser 
compartilhadas.

?
Pense:

Quais são os espaços de participação 
com foco na política de moradia em 
Sobral? Que tipo de composição se 
encontra hoje em funcionamento?

e Reflita:

As condições para a articulação social 
para a implementação da ZEIS deve ser 
forte o suficiente para suportar os vários 
entraves anteriormente mencionados.
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Como as ZEIS são, ao mesmo tempo, um instru-
mento da política de habitação, da disciplina de uso 
do solo, e de indução do desenvolvimento urbano a 
partir das disposições do Plano Diretor, a sua coor-
denação pode ser exercida tanto pelo setor habita-
cional quanto pelo setor do planejamento urbano, 
desde que ambos participem efetivamente do 
processo.

Os integrantes da Comissão Gestora, além de com-
promisso com a decisão política de implementar as 
ZEIS, deverão ter capacidade técnica, interesse ou 
familiaridade com a legislação urbanística e instru-
mentos de política urbana. O perfil sugerido para a 
composição da Comissão de Gestão:

.Representantes das secretarias diretamente 
envolvidas. Recomendam-se membros do execu-
tivo municipal que possuam mais afinidade técnica 
com a questão e que possuam interesse no projeto;

.Representantes das ZEIS. Quando não existirem, 
é necessária a fomentação, por parte do poder 
público, no sentido de obter representação qualifi-
cada do território.

levantamentos iniciais

A primeira etapa de trabalho da Comissão de Gestão 
é o levantamento do “estado da arte” relativo às 
ZEIS, junto à legislação urbanística do município, 
bem como de um conjunto de informações básicas 
para sua implementação. Esse levantamento deve 
resultar em um documento de fácil consulta e dis-
ponibilização pública.

As principais fontes de investigação são:

Plano Diretor Municipal: buscar conteúdos rela-
cionados às ZEIS e aos demais instrumentos de 
política urbana: parcelamento, edificação ou utili-
zação compulsórios; IPTU progressivo no tempo; 
desapropriação com pagamento em títulos da 
dívida pública; direito de superfície; direito de pre-
empção; outorga onerosa do direito de construir; 
transferência do direito de construir; operações 
urbanas consorciadas; consórcios imobiliários. 

Legislação de uso, ocupação e parcelamento do 

A lei municipal No 1721/2008, em 
seu artigo 6º, estabelece a seguinte 
composição para o Conselho Municipal de 
Habitação de Interesse Social de Sobral: 

I - 03(três) representantes 
governamentais, sendo:

a) O (a) Secretário(a) da Secretaria 
do Urbanismo e Meio Ambiente;

b) O (a) Secretário(a) da Secretaria de 
Obras, Mobilidade e Serviços Públicos;

c) O (a) Secretário(a) da Secretaria 
dos Direitos Humanos, Habitação 
e Assistência Social.

II - 03(três) representantes da 
sociedade civil, sendo:

a) 01(um) representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil- Subsecção Sobral;

b) 01(um) representante do 
Sindicado dos Trabalhadores;

c) 01(um) representante do Sindicato 
ou Associação Patronal da Indústria 
da Construção Civil de Sobral.

 !

!
Antecipar esses levantamentos em 
relação à discussão mais aprofundada 
sobre os conteúdos das ZEIS é um 
encaminhamento estratégico. 

Por um lado, porque a Comissão Gestora 
adquirirá aprendizado e compartilhando 
informações sobre o universo ao qual se 
destinam as ZEIS. Além disso, ganha-se 
tempo já que todas as informações 
mencionadas são necessárias para 
a implementação das ZEIS.
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solo: conteúdos relacionados às ZEIS e às nor-
mas específicas para a produção de Habitação de 
Interesse Social.

Plano Local de Habitação de Interesse Social 
(PLHIS): conteúdos relacionados com as ZEIS; 
diagnóstico das necessidades habitacionais quan-
titativas e qualitativas, incluindo informações sobre 
os assentamentos precários (tipologia, mapea-
mento, caracterização); demanda de terra para 
novas unidades; disponibilidade de terra e mercado 
imobiliário. 

A Comissão de Gestão saberá exatamente em que 
estágio do processo das ZEIS está o município e 
terá uma ideia mais clara do que falta fazer.

A maior parte das informações mais específicas já 
devem estar contempladas no PLHIS, tais como: 
existência de legislação específica que se aplica a 
produção de HIS no município? Onde essa legis-
lação se aplica? Qual a definição de HIS utilizada? 
(estabelecida pelo padrão habitacional, pelas faixas 
de renda dos destinatários e outros critérios para 
a identificação da população beneficiada); Qual 
o déficit de HIS adotado? O município possui um 
cadastro de assentamentos precários? Quais as 
referências para quantificar as necessidades de 
novas moradias, incorporando também o reassen-
tamento de moradias desencadeadas por urbani-
zações? O município possui um levantamento de 
terrenos vazios? Este levantamento classifica a 
potencialidade dos terrenos em receber a produção 
de HIS? (bem localizados e com infraestrutura?).

Caso o município ainda não tenha elaborado seu 
PLHIS, ou algumas dessas informações não tenham 
sido abordadas, a Comissão de Gestão deverá bus-
car as informações em outras fontes ou até mesmo 
produzí-las.

1. Dimensionamento das necessidades habitacionais

Sabe-se da inexistência de dados, e quando exis-
tem não são organizados no sentido dimensionar 
e localizar as precariedades e déficits relacionadas 
à moradia nas cidades. Mesmo que não existam 
recursos disponível para equacionar todos os pro-

Se o município não possuir de forma 
detalhada as informações do seu 
déficit habitacional, recomenda-se 
a utilização da pesquisa Déficit 
Habitacional no Brasil, desenvolvida 
pela Fundação João Pinheiro. 

!

O início de obras de urbanização ou 
de produção habitacional gera um 

crescimento muito concentrado da 
população. Acompanhamento mais 

próximo desses processos pode evitar 
discrepâncias e propiciar mais controle.

!
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blemas habitacionais simultaneamente, é premente que as demandas sejam conhecidas, 
para que se possa dimensionar os recursos necessários para sua resolução. 

Existem algumas metodologias que apontam para o dimensionamento das necessidades 
habitacionais. Recomenda-se a mensuração do déficit relacionado à urbanização de assen-
tamentos precários a partir do método desenvolvido pelo Centro de Estudos da Metrópole/
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento — CEM/Cebrap. 

A metodologia é pautada na construção de um cadastro que pode ser acessado sempre 
que uma determinada ação da política municipal de habitação (de produção habitacional ou 
de urbanização de área precárias) for desencadeada. Esse banco de dados também pode 
ser utilizado como instrumento de monitoramento sobre o crescimento dos assentamen-
tos precários.

O georreferenciamento permite que muitos dos espaços sejam identificados como assen-
tamentos irregulares ou precários. Ainda contribui uma área não seja avaliada de forma des-
conectada do seu contexto da cidade. Organizar, sintetizar e integrar os vários cadastros 
municipais é neste contexto um grande desafio (em razão das metodologias ou de períodos 
distintos, por exemplo). Essa integração deve ir além do contexto local, mas deve ser articu-
lado à outros bancos de dados em escala estadual e federal.

2.   Identificação dos assentamentos

A ausência de cadastros não impede que o conhecimento da realidade local possa ser cons-
truída. A identificação dos assentamentos precários e/ou irregulares podem ser realizados 
a partir (CIDADES, 2009):

. Levantamento de Campo/ vistoria técnica: é possível delimitar o perímetro por meio de 
vistoria técnica em campo e registro na base cartográfica municipal. Trata-se de uma deli-
mitação sem o rigor do levantamento topográfico cadastral.

. Levantamento de Campo/ Levantamento Topográfico Cadastral: trata-se da realização 
de levantamento topográfico cadastral produzido em campo por equipe de topógrafos e 
assistentes. Com as informações levantadas em campo é possível delimitar, com precisão, 
o assentamento e inseri-lo na Planta de Cadastro da cidade. É possível deixar para a etapa 
de formulação dos projetos de urbanização o levantamento planialtimétrico cadastral dos 
assentamentos.

. Aerofotogrametria: é possível contratar ou comprar foto aérea do município ou de sua 
porção urbanizada e, a partir da restituição aerofotogramétrica, delimitar e desenhar a 
ocupação existente. Esse desenho deve ser incorporado à Planta Cadastral da cidade e, 
se necessário, a informação pode ser complementada com vistorias ou levantamentos de 
campo. Algumas agências governamentais possuem aerofotogrametria de parte do ter-
ritório estadual, ou seja, de algumas cidades e regiões. Por meio do estabelecimento de 
convênio ou contratação, é possível ter acesso às fotos e também viabilizar sua restituição. 
Cabe ressaltar que é preciso observar se a informação disponível é atualizada e, caso não 
seja, se é possível complementar e atualizar a informação por outros meios, como vistorias, 
levantamentos de campo e imagens de satélite.
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. Imagem de satélite: hoje podemos ter acesso a imagens aéreas produzidas por satéli-
tes e disponíveis na Internet. O sítio Google Earth pode ser uma ferramenta para localizar, 
espacialmente, os assentamentos na cidade. Essas imagens podem ser combinadas com 
as informações existentes na Planta Cadastral da cidade e, se necessário, pode-se comple-
mentar a informação com levantamentos de campo.

.  Levantamento socioeconômico cadastral: número de domicílios pode ser extraído do 
levantamento socioeconômico cadastral. Este levantamento é importante instrumento 
de planejamento dos processos de intervenção, definição de diretrizes e do público-alvo 
de programas socioeducativos. É produzido ou atualizado na etapa de planejamento da 
intervenção de um determinado assentamento e pode tornar-se instrumento de controle 
do crescimento ou adensamento do assentamento. A maioria dos municípios possui este 
levantamento vinculados aos sistemas de atendimento de saúde básico (agentes de saúde 
e agentes de endemias), contudo não apresentam-se de forma especializada.

. Estimativa de domicílios por contagem: tendo por referência aerofotogrametria ou ima-
gem de satélite, é possível estimar o número de domicílios existentes num assentamento 
cruzando informações sobre a área e densidade de ocupação. A área ocupada pode ser 
calculada por meio da aerofotogrametria ou de imagem de satélite e a densidade pode ser 
estimada tomando por referência, por exemplo, outro assentamento que apresente as 
mesmas características e densidades e que possua levantamento cadastral ou contagem 
realizados recentemente.

. Dados IBGE: os municípios podem, ainda, contar com as informações geradas pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE identifica, nacionalmente e de 
forma padronizada, setores subnormais que podem ser considerados assentamentos pre-
cários. Acredita-se, no entanto, que este número seja subestimado e que o percentual da 
população que habita assentamentos precários seja muito superior ao número de habitan-
tes em setores subnormais apresentado pelo IBGE. O estudo realizado, pelo CEM/CEBRAP 
aponta que o percentual da população que habita assentamentos precários deve ser o 
dobro do estimado pelo IBGE.
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divulgação e disseminação das informações: primeiras propostas

A divulgação ampla das informações iniciais é fundamental para que o início da construção 
e pactuação de critérios e conteúdos inicie antes mesmo do processo mais burocrático e 
legal. Um primeiro esboço da política das ZEIS deve ser construída ainda pela Comissão de 
Gestão. Não se deve encarar tais propostas preliminares como as propostas finais, mais um 
direcionamento claro dos caminhos que deverão ser tomados. Entre as primeiras propos-
tas, destacam-se por exemplo:

.Os tipos de ZEIS e critérios para seleção e demarcação; 

.Critérios para a vinculação ao uso Habitacional de Interesse Social, dos terrenos e imóveis 
em ZEIS;

. Definição básica de HIS para operacionalização das ZEIS de vazios; 

. Normas especiais para a produção de HIS; 

. Articulação das ZEIS aos instrumentos da política urbana: mecanismos de indução e 
incentivo ao desenvolvimento urbano;

.Os mecanismos de participação e controle social.

! A distinção entre tipos de ZEIS decorre do interesse no estabelecimento de regras 
diferenciadas de uso do solo em função das situações urbanas diferenciadas 
que podem ser contempladas. Retoma-se aqui as tipologias mais recorrentes:

As	ZEIS	são	um	tipo	específico	de	Zoneamento	e	podem	ser	definidas	em	
qualquer área da cidade, desde que observados seus objetivos essenciais.

Áreas públicas ou privadas ocupadas 
por assentamentos precários tais como: 

favelas, cortiços, loteamentos e conjuntos 
habitacionais irregulares precários, 

habitados por famílias de baixa renda. 

Áreas, terrenos e imóveis 
vazios, sub-utilizados ou não 

utilizados, adequados para 
a produção de Habitação de 

Interesse Social (HIS).

ZEIS 1 ZEIS 2
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demarcação e regulamentação das ZEIS

A partir das definições gerais realizadas pela 
Comissão de Gestão, a regulamentação dos tipos 
de ZEIS devem ser incorporados pelo Plano Diretor. 
É muito importante destacar que o texto da lei deve 
ser redigido de forma bastante didática para facili-
tar seu entendimento e sua operacionalização. 

Os municípios podem ter dificuldades na identifica-
ção de terrenos vazios, subutilizados ou não utiliza-
dos em áreas bem dotadas de infraestrutura - para 
a demarcação das ZEIS - em função da imprecisão 
dos cadastros imobiliários municipais e da relativa 
escassez de tais terrenos com valores compatíveis 
à produção da HIS.

A definição de HIS deve ser estabelecida de forma 
concomitante. É geralmente definida pelo padrão 
da moradia, caracterizado por: 1) área útil (por 
exemplo, mínima de 30 m² e máxima de 80 m²); 2) 
número mínimo de banheiros e de vagas de gara-
gem; 3) faixa de renda das famílias beneficiárias, 
estabelecida até o máximo de seis salários míni-
mos (parâmetros apresentados são meramente 
ilustrativos e devem adequados às peculiaridades 
do município).

A definição dos tipos de parâmetros urbanísticos 
e seu estabelecimento em áreas já consolidadas 
deve ser uma das medidas mais polêmicas e con-
traditórias dessa etapa do processo, já que “as ZEIS 
institucionalizam os mínimos de bem-estar pro-
duzidos pela espoliação urbana, legitimando estes 
parâmetros” (Lago 2005). 

Dois aspectos atualmente são levantados de forma 
mais sistêmica:

.adotar densidades altas, mesmo nas ZEIS de 
regularização;

. dar prioridade as ações preventivas contra expan-
são da irregularidade, de forma a evitar os altos 
custos (principalmente sociais) da urbanização. Ou 
seja, investir primeiro nas ZEIS de vazio.

Ainda é difícil afirmar que as ZEIS afetaram proces-
sos mais estruturais, ou seja, incidiram na diminui-
ção da formação de novas ocupações precárias ou 

Para uma estimativa da necessidade de 
solo urbano, no caso do município não ter 
desenvolvido um estudo mais detalhado 
de tipologias habitacionais, é utilizada a 
referência média de 180 m² de área de 
ZEIS, por unidade de HIS demandada.

Esse parâmetro se baseia no tamanho 
do lote mínimo de 125 m² estabelecido 
pela lei federal de parcelamento do solo 
urbano. Destacamos, todavia, que essa 
metragem depende das características 
locais da urbanização e das tipologias 
habitacionais adotadas, podendo variar 
entre 60 m² e 300 m², aproximadamente 

Para demarcação das ZEIS de 
vazios devem ser consideradas:

.  preço da terra compatível com a 
produção de HIS (pode-se utilizar a 
Planta de Valores Imobiliários que serve 
de base para o lançamento de IPTU) ;

.  existência de infraestrutura e 
equipamentos urbanos básicos 
ou inclusão em projeto de 
expansão dessas melhorias; 

.  proximidade de área irregulares 
e que exigem remoção imediata, 
tais como margens de rios;

. áreas que não possuam 
restrições ambientais; 

.determinação da porcentagem 
vinculada ao uso habitacional 
na área de ZEIS de vazio.

!
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da expansão irregular periférica. Contudo, os casos 
sistematizados mostraram que demarcar ZEIS de 
vazios em planos diretores ou leis municipais é um 
passo importante, mesmo que não suficiente.

permanência do Grupo/Comissão gestora da 
ZEIS: a criação do Conselho Gestor

É importante que a Comissão de Gestão possa 
ser regulamentada pelo plano diretor visando dar 
um caráter de maior permanência ao assumir a 
frente da política habitacional vinculada às ZEIS. 
Normalmente chamados de Conselhos Gestores 
das ZEIS. A instituição destes colegiados, vincu-
lados a cada ZEIS de urbanização, é apenas uma 
indicação a ser regulamentada pela Lei do Plano 
Diretor.

Recomenda-se que os Conselhos Gestores 
tenham composição paritária por representan-
tes do poder público municipal e moradores dos 
assentamentos precários delimitados como ZEIS. 
Estes podem encontrar nas instâncias de debate 
e deliberação mais um lócus em que podem repre-
sentar “oficialmente” suas comunidades em diálo-
gos e negociações com a administração municipal.

Diferente de outros conselhos municipais, os 
Conselhos Gestores das ZEIS, não tem apresenta-
dos características de grande expertise técnica, ou 
sinais de clientelismo tão extremo pois não estão 
submetidos a nenhum sistema de conselhos de 
abrangência estadual ou nacional. É importante 
esclarecer que os Conselhos Gestores das ZEIS 
tenham caráter permanente, evitando sua efe-
meridade de acordo com diferentes contextos 
políticos partidários. Este cuidado aponta para um 
esforço para reforçar um mecanismo de participa-
ção popular e auto aplicabilidade da ZEIS dentro do 
Plano Diretor. 

Importante entender que um Conselho Gestor da 
ZEIS estaria imbuído de responsabilidades perma-
nentes: de fiscalizar, monitorar, viabilizar e deci-
dir a evolução das ZEIS. Destacamos possíveis 
iniciativas:

+
Lago, L. C. 2005. Os instrumentos 
da Reforma Urbana e o Ideal de 
Cidadania: as contradições em 
curso. Salvador: ENA-ANPUR

Trata-se de uma avaliação dos princípios 
das políticas habitacionais em curso. 
Parte-se da ideia de que os instrumentos 
legais acionados nos assentamentos, 
particularmente a Zeis, carregam 
princípios contraditórios. Questiona-se 
em que medida as normas e os padrões 
específicos instituídos nesses territórios 
institucionalizam duas classes de 
cidadãos, ou seja, duas referências de 
bem-estar, de direito social e de direito 
de propriedade; ambas legais e legítimas

Composição sugerida para 
o Conselho das ZEIS: 

. Representantes do Poder Público;

. Representantes dos moradores;

. Representantes dos proprietários 
de imóveis localizados na ZEIS

Deve ser observada a paridade entre 
o número de representantes do Poder 
Público e da sociedade civil. Sugere-se 

que o número de integrantes seja 
determinado em função do número de 

moradores ou de famílias da ZEIS.

!
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.Controle da efetiva destinação dos empreendi-
mentos em ZEIS para HIS;

. Monitoramento da dinâmica imobiliária;

. Divulgação das regras das ZEIS (obrigações e 
incentivos);

. Concursos de projetos para empreendimentos 
em ZEIS;

. Assistência técnica para as comunidades;

. Agilização na aprovação dos empreendimentos;

. Estabelecimento de uma rede solidária de com-
partilhamento de informações e experiências entre 
as ZEIS.

+
BRASIL. Instituto dos arquitetos. Manual 
para a implantação da Assistência 
Técnica Pública e Gratuíta a famílias de 
baixa renda para o projeto e construção 
de habitação de Interesse Social. 
Brasilia: tecnodata educacional, 2010.

BAPTISTA. M.E. Assistência 
Técnica: direito de todos. CREA 
– MG, Belo Horizonte, 2009.

reforçar a capacidade administrativa local

Antes de iniciar propriamente o processo das ZEIS, é necessário entender quais os recursos 
administrativos que necessitam ser estimulados localmente para o alcance dos objetivos 
da política. Um diagnóstico local da capacidade institucional que envolva a identificação dos 
órgãos locais próprios que tratem da política habitacional especificamente que possam 
se aprofundar na implementação das ZEIS: existência de cadastros próprios ou fontes de 
informações sobre a questão da moradia no município (déficits qualitativos e quantitativos); 
existência de instâncias de participação social atuantes e como podem ser decompostas 
para maior precisão da política; existência de fundos ou financiamentos específicos para a 
implementação das ZEIS.

O cruzamento dessas informações deve poder viabilizar: a produção de novas unidades 
habitacionais ou o seu gerenciamento; a viabilização da urbanização de áreas irregulares 
identificadas como ZEIS, possibilitar a oferta de lotes bem localizados; executar processos 
de regularização fundiária. Essa avaliação é fundamental para que a prefeitura possa se apa-
relhar antecipadamente para atender as demandas futuras do processo de implementação 
das ZEIS. Medidas como a contratação de pessoas ou capacitação de funcionários locais, 
ampliação da arrecadação municipal para este fim; realização de cadastramento de famí-
lias nas áreas prioritárias são exemplos de atitudes essenciais tomadas antes do início do 
processo.

Destaca-se nesse contexto a montagem de um programa de Assistência Técnica 
Habitacional no município, em atenção a Lei No 11.888/2008, com o objetivo da universa-
lização do acesso aos serviços profissionais no que diz respeito a construção, reforma e 
ampliação da casa, assim como para a produção e urbanização de assentamentos precários.



VOLUME III -  ETAPAS DE 
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE 
REGULARIZAÇÃO 
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de Interesse Social

cartilha de capacitação
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Etapas de elaboração dos Planos de Regularização

A Lei nº 13.465/2017 estabelece o conceito da Regularização Fundiária Urbana (Reurb). 
Importante notar que os conceitos estabelecidos pela Lei nº 11.977/2009 (Programa Minha 
Casa Minha Vida) estavam direcionados a conceder moradia e melhores condições de habi-
tabilidade às pessoas de baixa renda. Com a lei de 2017, foram ampliados os possíveis bene-
ficiados, independente da faixa de renda econômica. 

O artigo 13 da Reurb deixa claro que a política de regularização não condiciona-se ao 
instrumento ZEIS. O principal alerta neste contexto é a possibilidade da diminuição ou até 
a eliminação dos requisitos urbanísticos e ambientais aplicáveis à áreas informais. Assim, 
abre-se a possibilidade de uma mera regularização formal das situações de fato existentes, 
sem os investimentos mínimos em infraestrutura por parte do Poder Público atendendo à 
função social da propriedade urbana, bem como o respeito aos aspectos ambientais.

De acordo com o artigo 13 da Lei nº 13.465/2017, existem duas modalidades para a Reurb: 
a de interesse social (Reurb-S) e a de interesse específico (Reurb-E). A Reurb-S é aplicá-
vel aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa 
renda. Outro alerta importante é que Reurb-S e a Reurb-E colocadas pela lei de forma muito 
semelhante, sem estabelecer diretamente a prioridade que a população de baixa renda 
deveria ter, assim como não estabelece a prioridade para o uso da moradia.

Além dos outros instrumentos já conhecidos desde a Constituição Federal de 1988, a Lei 
da Reurb dispõe (ver artigo 15º ) ainda de três novos instrumentos a legitimação fundiá-
ria, a legitimação de posse e o direito de uso de laje. A legitimação fundiária (artigos 23º 
e 24º) permite que o ocupante adquira a propriedade plena de determinado imóvel desde 
que a ocupação tenha se dado até 22 de dezembro de 2016, abre espaços para usos não 
residenciais. Aplicável somente a núcleos urbano informais consolidados. A legitimação de 
posse é um instituto jurídico que permite um reconhecimento administrativo da usucapião, 
sem necessitar de um procedimento prévio de demarcação urbanística. Ou seja, pode ser 
realizada diretamente pelo Poder Executivo municipal atendidas as mesmas condições para 
legitimação fundiária da usucapião. A legitimação de posse pode ser aplicada apenas sobre 
para imóveis de propriedade privada (artigo 25º ).

Destaca-se ainda um novo direito real de concessão de uso de laje (artigo 55), alinhado ao 
direito de superfície, admite a coexistência dentro um espaço comum, de unidades imobiliá-
rias autônomas, porém possuindo titularidades diversas (dado pelo artigo 1510º do Código 
Civil). Com isso, o proprietário do terreno, seja público ou privado, poderá ceder a super-
fície ou o subsolo, para que outra pessoa construa outra unidade habitacional, por exem-
plo. Trata-se da possibilidade de ampliação da área da propriedade. Contudo, a intensidade 
depende da regulamentação realizada pelo município.
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objetivos e processo administrativo da lei 
13.465

O artigo 10º da Lei 13.465 dá os objetivos da Reurb 
a serem observados:

.identificar os núcleos urbanos informais que 
devam ser regularizados, organizá-los e assegurar 
a prestação de serviços públicos aos seus ocupan-
tes, de modo a melhorar as condições urbanísticas 
e ambientais;

.criar unidades imobiliárias compatíveis com o 
ordenamento territorial urbano e constituir sobre 
elas direitos reais em favor dos seus ocupantes;

.ampliar o acesso à terra urbanizada pela popula-
ção de baixa renda, de modo a priorizar a perma-
nência dos ocupantes nos próprios núcleos urba-
nos informais regularizados;

.promover a integração social e a geração de 
emprego e renda;

.estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em 
reforço à consensualidade e à cooperação entre 
Estado e sociedade;

. garantir o direito social à moradia digna e a condi-
ções de vida adequadas;

.garantir a efetivação da função social da 
propriedade;

. ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 
habitantes;

.  concretizar o princípio da eficiência na ocupação 
e no uso do solo;

. prevenir e desestimular a formação de novos 
núcleos urbanos informais;

.conceder direitos reais, preferencialmente em 
nome da mulher;

. franquear participação dos interessados nas eta-
pas do processo de regularização fundiária”.

Para acessar a lei 13.465/2017:

http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2017/Lei/L13465.htm

+
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Os artigo 28º a 34º, da Lei nº 13.465/2017, tra-
tam das regras sobre o processo administrativo 
e o registro da regularização fundiária urbana. O 
Município é competente para aprovar a regulariza-
ção fundiária urbana, para isso deve observar, entre 
outros procedimentos a elaboração do Projeto de 
Regularização Fundiária; a expedição e registro 
da Certidão de Regularização Fundiária – CRF que 
deve conter o projeto de regularização fundiária 
aprovado, com a identificação e declaração dos 
ocupantes de cada unidade imobiliária com des-
tinação urbana, e os seus direitos reais. Após, o 
beneficiado deverá levar ao registro no cartório de 
registro de imóveis.

Da legislação federal pertinente em vigor, os meca-
nismos que mais se assemelham ao contexto da 
ZEIS são tratados nos artigos 35º a 39º da lei da 
Reurb. O projeto de regularização fundiária conterá, 
pelo menos, a indicação das unidades imobiliárias 
a serem regularizadas, as vias de circulação exis-
tentes ou projetadas e as medidas previstas para 
adequação da infraestrutura essencial, através de 
desenhos, memoriais descritivos e cronograma 
físico de obras e serviços a serem realizados.

o projeto de regularização fundiária da lei 
13.465

O projeto de regularização fundiária estabelecido 
pela Reurb foca-se nas soluções técnicas e de 
enquadramento urbanístico das áreas (tais como 
levantamento planialtimétrico, estabelecimento 
de perímetros, soluções de mitigação e compen-
sação de impactos urbanísticos e ambientais, cro-
nograma físico de serviços, mapeamento dos sis-
tema viário e lotes a serem regularizados, indicação 
de obras de infraestrutura essencial). As obras de 
implantação de infraestrutura essencial, de equi-
pamentos comunitários e de melhoria habitacional, 
bem como sua manutenção, podem ser realizadas 
antes, durante ou após a conclusão da Reurb.

Não há menção à garantia de processos participati-
vos ou mecanismos de controle na implementação 
das medidas de urbanização. Assim como tam-
bém não há menção à interferências na condições 

Em comparação aos conteúdo definido 

pela Reurb para o projeto de regularização 

fundiária, as experiências de aplicação 

das ZEIS possuem características que 

aprofundam principalmente os diversos 

aspectos da regularização fundiária: 

jurídica, urbanística e social.

!
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econômicas e de geração de renda nas áreas estabelecidas com o Reurb-S. Contudo, o 
Município tem autonomia sobre a definição dos requisitos para elaboração do projeto de 
regularização, no que se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma 
físico de obras e serviços a serem realizados. 

Em comparação aos conteúdo definido pela Reurb para o projeto de regularização fundiária, 
as experiências de aplicação das ZEIS possuem características que aprofundam principal-
mente os diversos aspectos da regularização fundiária: jurídica, urbanística e social.

etapas para a elaboração dos planos de regularização fundiária em ZEIS

A ZEIS é instrumento do Plano Diretor mais utilizado para política habitacional. Cerca de 
81% dos planos diretores avaliados pela pesquisa “Os planos diretores municipais pós-es-
tatuto das cidades” (ORLANDO JUNIOR 2011) fazem menção às ZEIS. Menos da metade 
desses trazia no zoneamento a definição territorial e localização. Entende-se que a ausên-
cia de demarcações mais consistentes tem relação direta às limitações dos diagnósticos e 
pela dificuldade de acesso às bases cartográficas atualizadas. Inexistem vinculações diretas 
do instrumento ao orçamento municipal (PPA, LDO e LOA).

O Plano Diretor Municipal, em sua autonomia, pode estabelecer um conjunto de diretrizes 
para a elaboração dos planos de Regularização Fundiária de áreas delimitadas como ZEIS. 
Antes da implementação de qualquer investimento ou medida urbanística, a Elaboração 
dos Planos de Regularização Fundiária se faz necessária.

Os Planos de Regularização fundiária em ZEIS dizem respeito a imersão técnica em campo 
para levantar sistematizar e sintetizar informações, numa abordagem sistêmica do pro-
cesso de ocupação do território, abrangendo a integração de políticas econômicas, fun-
diárias, ambientais e urbanísticas. Representam iniciativas inovadoras no que tange ao 
tratamento de políticas intersetoriais. Possuem caráter participativo a partir de várias for-
mas e canais diversos, grande parte deles utilizam-se da constituição legal dos Conselhos 
Gestores, que tem a função de deliberar sobre as ações do Plano e opinar quanto às ações 
a ele complementares.

Uma maneira reconhecida para tornar as ZEIS um instrumento auto-aplicável, seria já incor-
porar no escopo do Plano Diretor o Plano de Regularização Fundiária específico de cada 
ZEIS, ou pelo menos, das ZEIS consideradas prioritárias, estabelecendo as características 
particulares, assim como os elementos especiais normatização urbanísticas e prioridades 
de investimentos em equipamentos urbanos e ambientais essenciais.

Para a concretização dessa medida, é importante estudar e diagnosticar:

. os aspectos físico-ambientais, socioeconômicos particulares de cada ZEIS, realizar o 
mapeamento das áreas de risco de cada uma delas, identificar a oferta de equipamentos e 
de infraestrutura, mapeando as demandas específicas daquelas comunidades;

. as características tipológicas e morfológicas como subsídio para a definição dos parâme-
tros urbanísticos adequadas à realidade local;

A partir da compreensão desses elementos, é necessária a definição de projetos de urba-
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nização associados a melhoria das condições de habitabilidade e preservação do meio 
ambiente. O grande desafio posto é equilibrar o valor da terra; a qualidade de vida, sem 
reafirmar aspectos inaceitáveis de salubridade; garantir o equilíbrio ambiental; e reduzir ao 
máximo o número de remoções e reassentamentos. 

Os processos de diagnóstico e proposta devem ser suportados por uma metodologia par-
ticipativa que assegure não só a consulta, mas a capacidade deliberativa nas decisões e ser 
caminho para o desenvolvimento social e cidadão. Esta metodologia ajuda também a mon-
tagem de propostas de geração de trabalho e renda e de monitoramento da implementa-
ção da ZEIS.

De forma sintética sugere-se a incorporação das definições das ZEIS dentro do escopo do 
Plano Diretor Municipal a partir das seguintes etapas:

Etapa 1 – Leitura da realidade das ZEIS (físico-ambiental, urbanística, fundiária e 
socioeconômica)

Etapa	 2	 –	 Elaboração	 dos	 Planos	 Específicos	 das	 ZEIS,	 contendo	 a	 Regularização	
Fundiária, Urbanística e Econômica 

Etapa	3	–	Definição	dos	mecanismos	de	monitoramento	e	acompanhamento	social.

Uma alternativa sugerida é a especificação das etapas no escopo da Lei do Plano Diretor 
Municipal e, posterior a isto, imediata aplicação para a elaboração dos Planos de Regularização 
das ZEIS.

Etapa 1 . Leitura da realidade da ZEIS (físico-ambiental, urbanística, fundiária e socioeconômica)

Etapa consiste em realizar a caracterização das áreas definidas como ZEIS a partir dos 
aspectos ambientais, urbanísticos, fundiários e socioeconômicos. Para isso, informações 
devem ser levantadas junto à comunidade, sobrepostas e complementadas às produzidas 
pelo município. A ideia final é ter o conjunto de informações pertinentes compatibilizadas e 
pactuadas.  

Atividades necessárias:

. Reunir, compilar e sistematizar toda a informação dispersa existente sobre as ZEIS: con-
texto urbano, ambiental, histórico, espacial e socioeconômico;

. Levantar, mapear e avaliar a infraestrutura instalada (redes de água, energia, esgoto e 
drenagem pluvial, comunicação), bem como dos equipamentos urbanos existentes, com 
identificação de áreas atendidas e da necessidade de ampliação das redes e dos serviços 
públicos;

- Levantar, mapear e avaliar o sistema de espaços livres disponível nas ZEIS e no entorno 
imediato (praças, parques, áreas em potencial);

- Estabelecer os limites das ZEIS por meio da definição de áreas confrontantes e planta com 
a delimitação do sistema viário, quarteirões lotes e edifícios, áreas livres públicas e privadas, 
recursos hídricos, áreas que não são passíveis de edificação (protegidas ambientalmente), 
localização de equipamentos públicos e infraestrutura instalada;
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. Dimensionar a projeção de demanda futura das áreas de ZEIS, verificando as curvas de 
crescimento e migração populacional; 

. Dimensionar o número de remoções resultantes a partir das necessidades de adequa-
ção às intervenções no sistema viário e instalação de infraestrutura básica (considerando 
estratégias alternativas de esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta de resíduos, 
principalmente) e áreas de risco (tipo de grau de risco);

. Levantar e sistematizar os impactos das remoções necessárias para a estabilidade social 
e econômica das ZEIS;

.Identificar e sistematizar os parâmetros urbanísticos existentes, visando subsidiar o nor-
mativo urbanístico que será definido posteriormente na Etapa 2; Realizar levantamento da 
morfologia urbana das ZEIS visando compreender a lógica já existente relativa à estrutura 
urbana;

. Identificar e mapear os planos e projetos previstos para as áreas;

. Identificar e mapear terrenos vazios ou subutilizados dentro das ZEIS e no entorno da ZEIS 
(determinação de limite de entorno), especialmente aqueles que possuam características 
que os tornem viáveis para a produção de HIS (valor do solo, localização urbana, presença de 
equipamentos e infraestrutura compatíveis); 

. Identificar de forma pactuada com a população das ZEIS os possíveis terrenos prioritários, 
para remanejamento e reassentamento, com estimativa do número de unidades habitacio-
nais comportadas,  pesquisa cartorial dos terrenos viáveis;

. Levantar a situação fundiária do terreno (propriedade, ações anteriores de regularização 
jurídica, contestações);

. Realizar a planta de sobreposição dos lotes existentes com a situação da área constante 
no registro de imóveis e com o perímetro da ZEIS; bem como seu número de matrícula 
ou transcrição e a indicação do proprietário, identificando as terras públicas e privadas, se 
houver;

. Realizar levantamento de certidões de matrícula ou transcrição da área a ser regularizada, 
emitida pelo registro de imóveis, ou, diante de sua inexistência, das circunscrições imobiliá-
rias anteriormente competentes;

. Realizar a planta de situação, com localização da área de ZEIS e seu entorno imediato, 
onde constem suas medidas gerais, área total, confrontantes, coordenadas dos vértices 
definidores de seus limites;

. Levantar e sistematizar os processos de organização social e entidades representativas e 
atuantes no contexto de cada ZEIS.
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Etapa 2 . Elaboração dos Planos de Regularização das ZEIS ( jurídica, urbanística e econômica) 

Um conjunto de Diretrizes e Ações devem ser definidas considerando aspectos jurídicos, 
urbanísticos e socioambientais de forma articulada (ações espaciais, ações fundiárias, 
ações ambientais e ações socioeconômicas). Aspectos relacionados ao conforto ambiental 
e condições de urbanidade devem conduzir a elaboração das soluções. Na composição das 
ações, aspectos relativos à geração de trabalho e renda devem ser formatados para asse-
gurar o desenvolvimento socioespacial.

Para amparar esse conjunto de medidas, deve-se definir também os parâmetros de parce-
lamento, ocupação e uso do solo específicas de cada ZEIS de acordo com as necessida-
des de intervenção urbanísticas identificadas na etapa de Leitura da Realidade. Para além 
da observação das especificidades locais, considera-se também as medidas de adequação 
previstas. 

O processo participativo para além da construção conjunta, continua no sentido de capacitar 
os moradores a respeito de aspectos mais técnicos relativos aos parâmetros urbanísticos.

Atividades necessárias:

 Elaborar as diretrizes e estabelecer os parâmetros urbanísticos (uso, ocupação e parce-
lamento do solo) das ZEIS conforme pactuação com a comunidade (deve ser realizado a 
partir do levantamento realizado na Etapa 1);

 Representar espacialmente, por meio de mapas, a identificação das edificações que não se 
enquadram nos parâmetros urbanísticos pactuados, com o dimensionamento do número 
de edifícios, áreas de cada edifício foco da remoção ou reassentamento;

 Representar espacialmente, por meio de mapas, a identificação do resultado final da 
aplicação dos parâmetros urbanísticos nas ZEIS (sistema viário – com nomes; quarteirões 
resultantes; áreas destinadas para equipamentos públicos; áreas destinadas para espaços 
livres urbanizados; áreas de preservação permanente – se couber –; áreas não edificáveis  
se couber; Elaborar quadro geral demonstrativo de áreas (sistema viários, lotes, áreas ver-
des, áreas institucionais, áreas não edificáveis);

 Representar espacialmente os projetos urbanísticos prioritários frente à adequação do 
sistema viário, sistemas de espaços livres, áreas foco de melhorias habitacionais;

 Estabelecer as normas de construção de novas unidades habitacionais dentro das ZEIS 
considerando o conforto ambiental e as características das construções existentes;

 Estabelecer as normas para novos processos de parcelamento do solo dentro das ZEIS;

 Estabelecer as normas que definem a tipologia dos uso instalados e a serem instalados nas 
ZEIS;

 Representar espacialmente a localização dos terrenos que devem ser alvo de produção da 
habitação de interesse social, prioritariamente dentro do perímetro das ZEIS. Simular a esti-
mativa do número de unidades habitacionais para implantação (unifamiliar e multifamiliar);

 Descrever os procedimentos e instrumentos jurídico aplicáveis para a regularização fundi-
ária de cada ZEIS;
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 Indicar as ações de acompanhamento social durante o período de implantação das 
intervenções;

 Descrever o programa de Assistência Técnica Habitacional das ZEIS visando a melhoria 
das habitações (combate ao déficit habitacional qualitativo dentro das ZEIS);

 Definir de projetos de capacitação e aperfeiçoamento técnico adequados às ZEIS;

 Definir como a mão de obra local pode ser incorporada dentro do plano de melhorias urba-
nísticas e habitacionais das ZEIS;

 Definir arranjos produtivos locais por meio de cooperativas e montagem de linha de crédito 
para empreendedores locais.

Etapa 3 . Definição dos mecanismos de monitoramento e acompanhamento social.

O processo de elaboração participativo tem como objetivo, para além da construção em 
parceria do plano da ZEIS, viabilizar o monitoramento contínuo e protagonismo social prin-
cipalmente depois de finalizado do processo dentro do Plano Diretor. As ações devem ser 
pautadas no fortalecimento e formalização das representações e a criação de novos canais, 
mais próximos e abertos à gestão municipal. 

Atividades necessárias:

 Estabelecer as atribuições, formas de funcionamento e composição do Conselho Gestor 
após a finalização da elaboração dos Planos das ZEIS (principalmente monitoramento);

 Estabelecer mecanismo de escuta de participação direta da população das ZEIS, com 
encontros de participação abertos.

 Estabelecer as estratégias e processos de informação, organização e capacitação da 
população beneficiária para o exercício da participação e a inserção social das famílias 
contempladas;

 Identificar métodos de atualização do mapeamento das lideranças locais e organizações 
comunitárias;

 Definir metodologias de capacitação constante e sistêmica das lideranças e grupos repre-
sentativos locais (associações comunitárias, segmentos produtivos) sobre as aspectos 
gerais das ZEIS;

 Definir estratégias e ações de fortalecimento das organizações existentes no território, de 
constituição e de formalização de novas representações e novos canais de participação e 
controle social;

 Definir estratégias de articulação com Organizações não Governamentais, igrejas, funda-
ções, entre outros;

  Definir de estratégias de processos relacionados à remoções e reassentamentos nas 
ZEIS;

  Definir ações de processos educativos vinculados ao o uso e à manutenção dos equipa-
mentos sociais e comunitários instalados, utilização das habitações e das infraestruturas 
instaladas



VOLUME IV - RELATO 
DE EXPERIÊNCIA
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Relato de experiencia

Este Volume IV do Caderno de Apoio tem como 
objetivo descrever a experiência do uso do 
Instrumento ZEIS no Plano Diretor Participativo 
de Fortaleza (Lei 62/2009), dando especial ênfase 
sobre a elaboração dos Planos Integrados de 
Regularização Fundiária (PIRFs) em três ZEIS tipo 1 
na cidade de Fortaleza. 

Como as ZEIS chegaram ao plano diretor em 
Fortaleza

O Plano Diretor Participativo de Fortaleza foi resul-
tado de 8 anos de discussões, alimentadas por 
gestões municipais com conduções políticas diver-
sas. A inserção das ZEIS como instrumento da polí-
tica habitacional foi encampada e defendida por 
organizações não governamentais e movimentos 
sociais como principal bandeira durante o processo 
de elaboração do Plano Diretor. As ZEIS eram então 
entendidas como uma das poucas opções para a 
garantia do direito à moradia (PEQUENO, FREITAS, 
2012).

Em 2009, o município de Fortaleza instituiu 135 ter-
ritórios como Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS), por meio da Lei Complementar nº 062, de 02 
de fevereiro de 2009 – Plano Diretor Participativo 
de Fortaleza (PDPFor). As ZEIS são definidas como:

Art. 123 - As Zonas Especiais de 

Interesse Social (ZEIS) são por-

ções do território, de propriedade 

pública ou privada, destinadas 

prioritariamente à promoção 

da regularização urbanística e 

fundiária dos assentamentos 

habitacionais de baixa renda 

existentes e consolidados e ao 

desenvolvimento de programas 

habitacionais de interesse social 

e de mercado popular nas áreas 

não edificadas, não utilizadas ou 

subutilizadas, estando sujeitas a 

critérios especiais de edificação, 

parcelamento, uso e ocupação do 

solo.

+
Art. 123 - As Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS) são porções do 
território, de propriedade pública ou 
privada, destinadas prioritariamente à 
promoção da regularização urbanística 
e fundiária dos assentamentos 
habitacionais de baixa renda existentes 
e consolidados e ao desenvolvimento de 
programas habitacionais de interesse 
social e de mercado popular nas 
áreas não edificadas, não utilizadas 
ou subutilizadas, estando sujeitas 
a critérios especiais de edificação, 
parcelamento, uso e ocupação do solo.
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O PDPFor subdividiu as ZEIS em três categorias 
(ver figura 2):

ZEIS tipo 1 - ocupações: 

São demarcados 45 territórios wcompostos por 
assentamentos irregulares com ocupação desor-
denada, em áreas públicas ou particulares, consti-
tuídos por população de baixa renda, precários do 
ponto de vista urbanístico e habitacional, destina-
dos à regularização fundiária, urbanística e ambien-
tal. (redação dada pelo artigo 126º). A ZEIS tipo 1 
tem como objetivos pela promoção da regulari-
zação urbanística e fundiária dos assentamentos 
ocupados, eliminação dos riscos decorrentes de 
ocupações em áreas inadequadas e ampliação da 
oferta de infraestrutura urbana e equipamentos 
comunitários, com garantia de qualidade ambiental 
(artigo 127º). 

ZEIS tipo 2 - conjuntos: São demarcados 56 terri-
tórios compostos por loteamentos clandestinos ou 
irregulares e conjuntos habitacionais, públicos ou 
privados, que estejam parcialmente urbanizados, 
ocupados por população de baixa renda, destina-
dos à regularização fundiária e urbanística (redação 
dada pelo artigo 129º). A ZEIS tipo 2 tem por objeti-
vos promover a regularização urbanística e fundiária 
dos loteamentos clandestinos e irregulares e dos 
conjuntos habitacionais ocupados pela população 
de baixa renda; eliminar os riscos decorrentes de 
ocupações em áreas inadequadas; ampliar a oferta 
de infraestrutura urbana e equipamentos comuni-
tários, garantindo a qualidade ambiental aos seus 
habitantes; promover o desenvolvimento humano 
dos seus ocupantes (artigo 130º).  

O PDPFor define população de baixa 
renda as famílias com renda média não 
superior a 3 (três) salários mínimos.

Em seu artigo 266º são estabelecidas 
também as áreas que não são passíveis 
de regularização fundiária e urbanística 

. sob pontes e viadutos; 

. sobre oleodutos e troncos do 
sistema de abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgotos; 

. sob redes de alta tensão; 

. em áreas que apresentam alto risco 
à segurança de seus ocupantes, de 
acordo com parecer técnico elaborado 
por órgão municipal competente;

. em Zonas de Preservação 
Ambiental (ZPA); 

. em áreas de risco, definidas como tais 
pela autoridade aeronáutica ou órgão 
da aviação civil competente, no entorno 
de aeródromos públicos e privados; 

. nas áreas com potencial para serem 
classificadas com Zonas de Preservação 
do Patrimônio Paisagístico, Histórico, 
Cultural e Arqueológico – ZEPH.

 !
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ZEIS tipo 3 - vazios: 

São demarcados 34 territórios compostos por 
áreas dotadas de infraestrutura, com concentração 
de terrenos não edificados ou imóveis subutilizados 
ou não utilizados, maiores que 400m², devendo ser 
destinadas à implementação de empreendimentos 
habitacionais de interesse social, bem como aos 
demais usos válidos para a Zona onde estiverem 
localizadas, a partir de elaboração de plano especí-
fico (redação dada pelo artigo 133º). São objetivos 
das Zonas Especiais de Interesse Social 3 ampliar a 
oferta de moradia para a população de baixa renda; 
combater o déficit habitacional do Município; indu-
zir os proprietários de terrenos vazios a investir em 
programas habitacionais de interesse social (artigo 
134º).

Para a demarcação de novos territórios como ZEIS 
1 e 2 o PDPfor exige que a ocupação deve ser com-
posta por população de baixa renda; estar a ocupa-
ção consolidada há, no mínimo, 5 (cinco) anos, con-

Se o município não possuir de forma 
detalhada as informações do seu 

déficit habitacional, recomenda-se 
a utilização da pesquisa Déficit 

Habitacional no Brasil, desenvolvida 
pela Fundação João Pinheiro. 

!

Figura 2: Delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social no PDPfor.

Fonte: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-

-e-meio-ambiente/catalogodeservico/zeis_novo1.pdf.  Acesso 28/05/2020.
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tados até o início da vigência da lei específica que 
regulamentar a ZEIS; ter uso predominantemente 
residencial; ser passível de regularização fundiária 
e urbanística. Já para a demarcação de novas ZEIS 
3 é exigido que a áreas seja dotada de infraestru-
tura urbana; existência de solo urbano não edifi-
cado, subutilizado ou não utilizado que permita a 
implantação de empreendimentos habitacionais 
de interesse social e de mercado popular; não estar 
localizada em áreas de risco; estar integralmente 
localizada na macrozona de ocupação urbana.

O PDPfor explicita que para a viabilização de cada 
ZEIS, seja ela do tipo 1, 2 e 3, que seja elaborado um 
plano, definido por lei posterior, que esclareça o pro-
cesso de regularização assim como a definição dos 
parâmetros urbanísticos. Este plano é especifica-
mente definido para as ZEIS tipo 1: Plano Integrado 
de Regularização Fundiária (PIRF), devendo este ser 
capaz de promover o desenvolvimento integrado 
dessas áreas cuja elaboração deve ser realizada de 
forma participativa (ver artigo 267º). 

Para as ZEIS de vazios, o plano diretor viabiliza o 
benefício da transferência de todo o potencial 
construtivo das propriedades que implementa-
rem projetos habitacionais de interesse social. 
Contudo, possibilita que as ZEIS de vazio também 
possam ser utilizadas para a requalificação urba-
nística e a dinamização econômica e social (como 
para a instalação de equipamentos urbanos e 
ambientais). Assim como o uso do instrumento 
Transferência do Direito de Construir, no texto da 
lei é possível verificar uma relação das ZEIS com os 
demais instrumentos da política urbana. 

A comparação entre os assentamentos existentes 
em Fortaleza àqueles identificados como ZEIS no 
PDPfor demonstram uma baixa incorporação (ver 
figura 3 e 4). 

O início de obras de urbanização ou 
de produção habitacional gera um 
crescimento muito concentrado da 
população. Acompanhamento mais 
próximo desses processos pode evitar 
discrepâncias e propiciar mais controle.

!
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Figura 3:  Relação entre os territórios das ZEIS 1 delimitados pelo plano diretor e os assentamentos demarcados 
pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza (PLHIS – For). Dos 843 assentamentos 
precários identificados pelo PLHISfor, apenas 130 estão inseridos em áreas de ZEIS do tipo 1.

Figura 4: Relação entre os territórios das ZEIS 2 delimitados pelo plano diretor e os assentamentos 
demarcados pelo Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza (PLHIS – For).

Fonte: Relatório das ZEIS, Iplanfor, 2015.

Fonte: Relatório das ZEIS, Iplanfor, 2015.



50

A partir de 2015, a prefeitura municipal de Fortaleza viabilizou o Projeto de Regulamentação 
do Plano Diretor e Leis Complementares (REGPDPFOR) cujo objetivo era o de regulamen-
tar, a luz do plano diretor, a legislação urbanística do município, defasada há mais de 7 anos. 
A primeira atualização finalizada tratou-se da Lei No 236 de 2017 – Lei de Parcelamento, uso 
e ocupação do solo (PLUOS). Neste texto é ampliada a concepção do Plano Integrado de 
Regularização Fundiária (PIRF) (artigo 136º), incorporando os aspectos urbanísticos, socioe-
conômicos, de infraestrutura, jurídicos, ambientais e de mobilidade e acessibilidade urbana, 
estabelecendo um prazo máximo de 12 meses para a regulamentação das ZEIS.

Como conteúdo mínimo do PIRF, a PLUOS exige que sejam estabelecidas nos planos de 
regularização: as diretrizes para a definição de índices e parâmetros urbanísticos especí-
ficos para o parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo; a definição dos índices de 
controle urbanístico para parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo, de acordo com 
as diretrizes previamente estabelecidas; a definição do lote padrão e, para os novos parce-
lamentos, as áreas mínimas e máximas dos lotes; as regras relativas ao remembramento 
de lote; os tipos de uso compatíveis com residencial, institucional, comercial, serviços, e os 
percentuais permitidos dentro da ZEIS.

Figura 5: Atualização dos limites territoriais das Zonas Especiais expressas no PDPfor estabelecidas pela 
PLUOS, 2017. Não há nos mapas em anexo a lei de 2017 um que isole apenas as ZEIS.

Fonte: https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/legisla-

cao-municipal/mapa/mapa_04_-_delimitacao_das_zonas_pespeciais.pdf. Acesso: 28/05/2020.



51

Ainda em complementação à integração aos 
demais instrumentos urbanísticos, o artigo 146º 
da PLUOS possibilita da utilização da Operação 
Urbana Consorciada (OUC) visando a viabilização 
da produção de habitação popular em alguns terri-
tórios de ZEIS 3 (localizados na Praia do Futuro I e II, 
Cais do Porto, Vicente Pinzón e Papicu).

Processo de desgaste e fortalecimento do 
instrumento

As ZEIS em Fortaleza vem sendo alvo de intensas 
disputas locais, tendo como resultado uma série 
de modificações nos textos legais que lhe deram 
origem e assim como conquistas no sentido de 
avançar em sua regulamentação. As inferências 
aqui colocadas relatam tais processo tendo como 
objetivo o entendimento deste contexto e a indica-
ção de caminhos possíveis.

Das alterações no texto original referente às ZEIS 
no PDPFor, destaca-se a Lei complementar No 
108/2012 que inclui o § 4º ao artigo 125º (que trata 
sobre os critérios para a instituição de novas ZEIS). 
A principal crítica desta inserção refere-se à viola-
ção à ordem urbanística, pois refere-se atenção a 
LUOS de 1996, muito anterior ao plano Diretor de 
2009, para a definição de assentamentos precá-
rios (incluindo a identificação a posterior de novas 
áreas) e para a definição do plano de regularização 
fundiária, já conceitualmente atualizado no artigo 
No 267º (Planos Integrados de Regularização 
Fundiára – PIRFs).

Os assentamentos espontâneos 
existentes e os reassentamentos 
populares em processo de implantação, 
não enquadrados como Zonas Especiais 
de Interesse Social (ZEIS), desde que 
integrantes de programa governamental, 
poderão reger-se pelo que dispõe o 
Título III, Capítulo V, Da Instituição de 
Áreas para Aglomerados Populares, da 
Lei n. 7.987, de 23 de dezembro de 1996. 
(Com redação dada pelo Art. 1º da Lei 
Complementar nº 0108 de 30 de maio de 
2012, publicada em 14 de junho de 2012).

+

Avaliando ainda a Lei complementar No 108/2012 que ao incluiu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao 
artigo 126 (que tratava apenas sobre a definição de ZEIS), possibilitou a liberação da condi-
ção de ZEIS de alguns terrenos localizados no interior do perímetro demarcado como de 
ZEIS do tipo 1 (favela):

1º -São inválidas e sem eficácia como Áreas de Zona Especial de Interesse Social 

– 1 (ZEIS-1) as áreas que, embora situadas dentro dos limites das ZEIS-1, sejam 

constituídas de:

I - imóveis vazios, não utilizados pela população do assentamento irregular, desde 

que comprovada a regularidade da propriedade;
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II - imóveis vazios ocupados por qualquer atividade, que não sejam utilizados pela 

população do assentamento irregular, desde que comprovada a regularidade da 

ocupação.

2º - Aplica-se a esses terrenos de que trata o § 1º o que dispõe a legislação urbana 

para a zona em que se situam os mesmos.

3º - O enquadramento desses terrenos será feito pelos órgãos municipais compe-

tentes, quando solicitado pelo interessado, através de parecer técnico.

O PDPFor, a priori, admite que no interior de uma ZEIS 1 ou 2 existam imóveis que não 
sejam de baixa renda ou que não tenham o uso residencial (desde que essa não seja a rea-
lidade majoritária). O tratamento destes imóveis deverá observar o que Plano Integrado 
de Regularização Fundiária (PIRF) estabeleça. A solução adequada, portanto, jamais seria 
exclusão desses imóveis do perímetro das ZEIS, muito pelo contrário, o artigo 272 do 
PDPFor estabelece que o PIRF deve identificar imóveis não edificados, subutilizados ou não 
utilizados, em especial aqueles com potencial para o uso habitacional devem estar priorita-
riamente, integrar o perímetro da ZEIS ou estar localizada em área próxima. Esses terrenos 
funcionariam como reservas imobiliárias essenciais para que fosse assegurado o reassen-
tamento dentro da própria comunidade. Se o reassentamento não fosse necessário, estes 
terrenos poderiam ser utilizados para a implantação de áreas de lazer e/ou equipamentos 
comunitários urbanos ou ambientais.

O plano diretor, contudo, é omisso no que trata especificamente sobre a forma em que os 
reassentamentos em casos de regularização fundiária devem ser praticados. Em sua reda-
ção (artigo 5º), apresenta apenas a garantia de alternativas habitacionais para a população 
removida assegurando a participação dessas famílias na tomada de decisões, além de uma 
breve referência a que o reassentamento seja feito em locais próximos ao local qual a família 
fora removida sem definir de forma mais clara como deve se dar a participação das famílias 
afetadas no processo de “tomada de decisões” e nem qual distância pode ser considerada 
como “próximo”. No caso de remoções que ocorram dentro de ZEIS 1 e 2, nos casos de 
imóveis em situação de risco e em Zona de Preservação Ambiental (ZPA), a lei acrescenta 
que o local para reassentamento deve ser provido de infraestrutura urbana (artigo 277o).

Em resumo, a alteração do artigo 126º viabiliza a aquisição de imóveis por terceiros den-
tro da ZEIS, para fins não residenciais e desconectados da comunidade, autorizando-os 
a requerem a sua exclusão desses imóveis da zona especial. Tais parágrafos nunca foram 
revogados.

Outro destaque importante é a redação dada ao artigo 312º :

2º - Em não sendo instituídas as normas indicadas no § 1º, no prazo de 6 (seis) 

meses da publicação da presente Lei Complementar, passarão, progressivamente, 

a serem liberadas para a construção nos parâmetros da zona em que estão inseri-

das, 5% (cinco por cento) das áreas vazias contidas nas ZEIS 3.

3º - A progressividade de liberação dos 5% (cinco por cento) das áreas vazias será a 

cada 12 (doze) meses, a partir da primeira liberação, que se dará conforme o pará-

grafo anterior, prevalecendo até a data da revisão desta Lei ou em 5 (cinco) anos, 

evento que primeiro ocorrer.
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4º - A limitação imposta pelo § 2º será considerada no momento da liberação do 

alvará de construção, e obedecerá à ordem cronológica.

Depois de 10 anos da aprovação do PDPFor, a ZEIS 3 continua a persistir sem uma regu-
lamentação específica.  Existem dois entendimentos conflitantes sobre a temática: o 
primeiro é a defesa de que a ZEIS 3 (vazios) estaria revogada automaticamente dada a 
extrapolação de todos os prazos estabelecidos em lei.  A Secretaria de Urbanismo e Meio 
Ambiente (SEUMA) segue o entendimento emitido pela Procuradoria Geral do Município 
(PGM), que os terrenos em ZEIS 3 não podem ficar “congelados” porque a regulamentação 
não foi realizada. Isso colocaria em contradição um dos princípios do instrumento que seria 
o de atuar de forma a evitar a retenção especulativa da terra. Atualmente, é dispensada a 
elaboração dos planos de intervenção que deveriam acompanhar as solicitações de alvará 
de construção, permitindo a construção de imóveis com os parâmetros urbanísticos refe-
rentes ao zoneamento urbano em que estão inseridos. O segundo entendimento defende 
que os terrenos não devem ser liberados para a construção de outras finalidades já que o 
plano diretor já estabeleceu ao delimitá-los como ZEIS, qual seriam suas funções sociais. O 
relatório das ZEIS (2015) procurou identificar o solo urbano não edificado dentro dos terri-
tórios das ZEIS 3, conforme ilustra a figura 6: 

Quanto à organização institucional para a regulamentação da ZEIS em Fortaleza, o decreto 
municipal 13.241/2013 instituiu o Comitê Técnico Intersetorial e Comunitário das ZEIS, 
com a finalidade de gerar um relatório técnico para subsidiar futuras as ações prioritárias 

Figura 6: Localização dos vazios urbanos inseridos dentro dos perímetros das ZEIS 3. 

Fonte: Relatório das ZEIS, Iplanfor, 2015.
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do executivo municipal, relatório esse finalizado 
em 2015. Em 2016 o decreto municipal No 13.827 
instituiu a Comissão de Acompanhamento da 
Regulamentação e Implantação das ZEIS, ambos 
coordenados pelo Iplanfor.

O decreto municipal No 14.211 de 2018 instituiu 
formalmente os Conselhos Gestores das ZEIS, de 
acordo com o que estabelece o PDPFor. 

A constituição e posse dos Conselhos Gestores 
representou o primeiro passo em direção à regula-
mentação da ZEIS no município de Fortaleza.

Afere-se neste cenário alguns aspectos importan-
tes na mudança de conjuntura das organizações 
sociais locais em consequência da mudança da 
condução política da gestão municipal, da desmo-
bilização dos movimentos sociais locais focados 
nos aspectos mais gerais do planejamento urbano, 
causado pelo esvaziamento de financiamentos 
nacionais e internacionais das ONGs locais, redire-
cionamento dos interesse aos impactos dos proje-
tos desencadeados pela Copa do mundo de 2014 e 
uma retração e retorno da atenção dos movimen-
tos para aspectos mais internos das comunidades. 

Contudo, também pode-se apontar ganhos: a 
realização de um diagnóstico amplo e sem prece-
dentes da caracterização da situação da moradia 
precária no município a partir do PLHIS-For (elabo-
rado entre 2010-2012) garantiu um novo suporte 
para o redirecionamento da política habitacional já 
que apontou a existência de 843 assentamentos 
precários na cidade, sendo destes 622 são favelas 
onde vivem cerca de 711.784 mil moradores de 
baixa renda (dados censo 2000).

Durante 2019 e 2020, se deu o segundo passo para 
viabilizar o processo de regulamentação das ZEIS 
por meio da elaboração dos Planos Integrados de 
Regularização Fundiária (PIRFs) nas 9 áreas elen-
cadas como prioritárias, inserida ainda a ZEIS Vila 
Vincentina. 

 

Secretarias Municipais que participaram 
da Comissão de Acompanhamento 
da ZEIS: Urbanismo e Meio Ambiente; 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Regionais; Infraestrutura; Saúde; 
Educação; Desenvolvimento Econômico; 
Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Combate à Fome; Segurança Cidadã e da 
Defesa; Cidadania e Direitos Humanos; 
Finanças; Secretaria de Serviços Públicos 
e Conservação; Procuradoria Geral 
do Municipal; Coordenadoria Especial 
de Participação Social; Empresa de 
Transportes Urbanos de Fortaleza.

Redação dada pelo PDPFor relativa 
a vinculação da gestão da ZEIS ao 
Conselho Gestor em seu artigo 268º:

- Deverão ser constituídos, em todas 
as ZEIS 1 e 2, Conselhos Gestores 
compostos por representantes dos 
atuais moradores e do Município, que 
deverão participar de todas as etapas 
de elaboração, implementação e 
monitoramento dos planos integrados 
de regularização fundiária. 

- Decreto Municipal deverá regulamentar 
a constituição dos Conselhos Gestores 
das ZEIS 1 e 2 determinando suas 
atribuições, formas de funcionamento, 
modos de representação equitativa 
dos moradores locais e dos 
órgãos públicos competentes.

!
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Elaboração dos PIRFs

Em seu artigo 270º, o PDPFor estabelece conteúdo mínimo a ser contemplado pelo o Plano 
Integrado de Regularização Fundiária:. diagnóstico da realidade local, com análises físico-ambiental, urbanística e fundiária, 
mapeamento de áreas de risco, identificação da oferta de equipamentos públicos e infra-
estrutura, caracterização socioeconômica da população e mapeamento das demandas 
comunitárias; . normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo; . plano de urbanização; . plano de regularização fundiária;. plano de geração de trabalho e renda;. plano de participação comunitária e desenvolvimento social (FORTALEZA, PDPFor, 2009, 
art. 270).

O plano deve ser confeccionado juntamente com a população da ZEIS objeto, em que o 
Conselho Gestor instituído para acompanhar e aprova o processo de elaboração do PIRF. 
O Plano Integrado de Regularização Fundiária, após todo o processo acima descrito, deverá 
ser instituído em forma de Decreto Municipal. O PDPFor apresenta a possibilidade da elabo-
ração de um único Plano Integrado de Regularização Fundiária com abrangência de mais de 
uma ZEIS, garantindo a participação da população e dos respectivos Conselhos Gestores 
dos territórios agraciados pelo plano.

A normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo, constante 
do Plano Integrado de Regularização Fundiária (artigo 271), deve estabelecer as diretrizes 
e os novos índices e parâmetros urbanísticos específicos para o parcelamento, edificação, 
uso e ocupação do solo da área a ser regularizada. Ainda, deve definir o lote padrão e áreas 
mínimas e máximas para lotes de novos parcelamentos na área regularizada, bem como 
regras para o remembramento de lotes. Por fim, os usos compatíveis com o uso residencial 
e percentuais segundo os tipos de usos permitidos na ZEIS.

Cabe ao plano integrado (artigo 272) a identificação dos imóveis não edificados, subutiliza-
dos ou não utilizados dentro da ZEIS, em especial aqueles com potencial para o uso habi-
tacional, e deve apresentar mapeamento das áreas não passíveis de ocupação na ZEIS. 
Quanto aos projetos, o PDPFor define também como conteúdo mínimo do Plano Integrado 
de Regularização Fundiária que sejam elaborados projetos de intervenções de caráter 
urbanístico e projetos de provisão habitacional, caso necessário, com indicação das áreas 
beneficiárias e a área de implantação, prioritariamente dentro do perímetro da ZEIS ou área 
próxima.

O plano integrado deve ainda definir (artigo 273) os procedimentos e instrumentos jurídicos 
para a promoção da regularização fundiária, levando em consideração a condição fundiária 
existente e prevendo os mecanismos possíveis, de forma mais efetiva, a serem utilizados 
pelo Poder Público.

Quanto ao plano de geração de trabalho e renda, que compõe uma das interfaces do plano 
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integrado, a legislação municipal define que este deve delinear projetos de capacitação e 
aperfeiçoamento técnico, o fomento para o desenvolvimento de cooperativas e a fixação de 
programas de créditos especiais.

O artigo 269º do PDPFor trata sobre as diretrizes para a elaboração dos PIRFs: a integração 
dos assentamentos informais à cidade formal; a integração do traçado viário das ZEIS com 
o sistema viário do seu entorno; a inclusão social, com atenção especial aos grupos sociais 
vulneráveis; a promoção do desenvolvimento humano e comunitário, com a redução das 
desigualdades de renda e respeito à diversidade de gênero, orientação sexual, raça, idade 
e condição física; a articulação das políticas públicas para a promoção humana; a qualidade 
ambiental dos assentamentos; o controle do uso e ocupação do solo; o planejamento e a 
gestão democráticos, com efetiva participação da população diretamente beneficiária; o 
respeito à cultura local e às características de cada assentamento.

A elaboração dos PIRFs vem sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza em cola-
boração com as comunidades das 10 ZEIS prioritárias em parceria com 4 universidades 
locais: Universidade de Fortaleza (Unifor), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 
(IFCE). A Universidade de Fortaleza, coordenada pelo curso de Arquitetura e Urbanismo, 
desenvolveu durante o ano de 2019 os PIRFs de 3 ZEIS prioritárias: Serviluz, Praia do Futuro 
e Mucuripe (ver figura 7). 

Figura 7: Territórios das ZEIS prioritárias Serviluz, Mucuripe e Praia do Futuro,

    

Fonte: Produto 1.2  Plano de Trabalho Final, PIRFs, 2019.

O plano de trabalho montado para a elaboração dos PIRFs observou a Proposta de Projeto 
Básico estabelecida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, em observância ao que foi cons-
truído pelo Relatório do Comitê das ZEIS. De forma geral, as etapas de trabalho correspon-
dem ao conteúdo mínimo estabelecido pela lei do PDPFor:

  Etapa 1 – Elaboração e aprovação do plano de trabalho e cronograma

  Etapa 2 – Diagnóstico socioeconômico, físico-ambiental, urbanístico e fundiário

 	Etapa	3	–	Normatização	especial	de	parcelamento,	edificação,	uso	e	ocupação	
do solo

  Etapa 4 – Elaboração do Plano de Regularização Fundiária 
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  Etapa 5 - Elaboração do Plano Urbanístico

  Etapa 6 – Elaboração do Plano de Geração de Trabalho e Renda

  Etapa 7 – Elaboração do Plano de Participação Comunitária e Desenvolvimento 
Social

  Etapa 8 – Compatibilização dos Produtos e Finalização

Cada etapa resultou em pelo menos 2 produtos. O primeiro produto era o resultado da 
construção participativa e técnica do relatório com o conteúdo específico de cada Etapa. 
Depois de incorporadas as sugestões da equipe de acompanhamento do Iplanfor, o pro-
duto, ainda em sua versão preliminar, era encaminhado ao Conselho Gestor de cada ZEIS 
para discussão. Incorporadas as considerações do Conselho Gestor Local, a segunda ver-
são do produto, em caráter final, era concluída.

Realiza-se a seguir a descrição de cada etapa realizada:

Etapa 1 – Elaboração e aprovação do plano de trabalho e cronograma

Consistiu no detalhamento da proposta de trabalho. Indicou todas as atividades executadas 
para o desenvolvimento de cada uma das etapas de desenvolvimento do PIRF. Explicitou os 
mecanismos, instrumentos metodológicos, responsabilidades, cronograma de execução 
prévio, estratégias de participação dos atores envolvidos. 

Uma parte do plano de trabalho foi a reunião e sistematização preliminar de toda a infor-
mação dispersa. Foi realizada a seleção e a sistematização das informações abrangendo 
os seguintes aspectos: inserção no contexto urbano e ambiental da cidade de Fortaleza; 
contexto e caracterização histórica, físico-espacial, social e econômico; mapeamento dos 
atores sociais e suas influências.

Quando ao processo participativo, definiu-se no escopo do plano de trabalho que instâncias 
de “participação direta” (conversa direta com os moradores) e de “participação representa-
tiva” (por meio dos encontros com os Conselhos Gestores de cada ZEIS), levando em conta 
os diferentes momentos. 

Etapa 2 – Diagnóstico socioeconômico, físico-ambiental, urbanístico e fundiário

Consistiu na caracterização da ZEIS sob os aspectos socioeconômico, físico-ambiental/
urbanístico e fundiário. A complementação do inventário preliminar se deu a partir de duas 
estratégias:

1) levantamento de informações junto à comunidade da ZEIS (dados que ainda não haviam 
sido coletados); 

2) análise técnica de campo envolvendo as vulnerabilidades ambientais e sociais, demandas 
quantitativas e qualitativas referentes às questões da moradia, quadro político-institucional 
e capacidade de investimento na ZEIS.

O produto final da Etapa 2 consiste em uma sistematização e análise crítica das informa-
ções levantadas sobre a ZEIS e buscou identificar questões prioritárias a serem enfrentadas 
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nas formulações das etapas seguintes: Etapa 3. Plano de regularização fundiária; Etapa 4. 
Normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo; Etapa 5. Plano 
urbanístico; Etapa 6. Plano de geração de trabalho e renda; e Etapa 7. Plano de participação 
comunitária e desenvolvimento social. 

A partir do que havia sido definido no plano de trabalho, o diagnóstico deveria confrontar 
e atualizar os dados existentes e realizar a sistematização, análise e síntese a partir de 4 
elementos principais: aspectos socioeconômicos, aspectos físico-ambientais, aspectos 
urbanísticos e aspectos fundiários, para a partir daí realizar a identificação de problemas e 
potencialidades. O detalhamento de cada um desses componentes pode ser expressado 
da seguinte forma:

Aspectos Socioeconômicos:

  Compreensão do Histórico: processo de ocupação, tentativas anteriores de regularização 
fundiária;  

 Compreensão Social: relações afetivas com o espaço (formas de apropriação), violência e 
segregação, lutas relativas à ZEIS 

 Organização Comunitária: eventos e costumes locais 

 Caracterização da população: quantidade, sexo, gênero, domicílio, escolaridade, nível de 
renda

 Caracterização econômica: atividades econômicas, empregabilidade da população, terri-
torialização das ações ligadas à economia, beneficiários do bolsa família. 

Aspectos Urbanísticos:

Compreensão das relações intra-territoriais: relações da cidade legal e a cidade real;

 Leitura da forma urbana: análise da escala da cidade, caracterização da ZEIS, Mapa de 
localização, Mapa de uso do solo, Mapa de sistema viário, Mapa de equipamentos, Mapa de 
caracterização da ocupação, Mapa de espaços livres, Mapa de uso público e privado, Mapa 
de vazios urbanos, Mapa de infraestrutura básica; 

 Síntese diagnóstica (problemas materialização no território);

 Sistematização da leitura comunitária;

 Perspectiva dos parâmetros urbanísticos: visão da cidade real: relação entre os índices 
atuais e legais.

Aspectos Físico-ambientais:

 Aspectos da adequação da ocupação às condições físico-ambientais : fragilidade geoam-
biental e ocupação existente

 Legislação ambiental vigente e ocupação existente
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 Áreas de risco e ocupação existente: classes de declividade e ocupação existente

 Aspectos da adequação da rede de infraestrutura básica à ocupação existente e sua 
expansão: atendimento da rede de abastecimento de água, atendimento da rede de coleta 
e tratamento de esgoto, atendimento da rede de drenagem urbana, atendimento da rede 
de coleta de resíduos sólidos, atendimento da rede de energia elétrica, atendimento da rede 
de iluminação pública.

Aspectos da qualidade ambiental:

 Uso e ocupação do solo quanto aos aspectos físico-ambientais;

 Indicadores da qualidade de cobertura vegetal;

 Indicadores da qualidade de recursos hídricos;

 Epidemias relacionadas às condições de saneamento básico;

 Indicadores quanto à emissão e destinação de resíduos sólidos;

 Fontes poluidoras dos corpos hídricos, solo e atmosfera. 

Aspectos Fundiários:

 Histórico da ocupação

 Levantamento da situação fundiária dos imóveis: situação de posse da propriedade (patri-
mônio público ou privado), situação de domínio (proprietário ou posseiro), agravo de instru-
mento da União Federal n° 112927/CE (0000281-91.2011.4.05.0000/02)

 Instrumentos jurídicos aplicáveis para fins de regularização fundiária. 

Alguns ajustes nesta metodologia de diagnóstico foram necessários em razão de duas 
questões principais: 

1) parte das informações solicitadas para fundamentar as análises do diagnóstico não foram 
disponibilizadas de forma integral, ou disponibilizadas fora do prazo adequado para sua sis-
tematização e análise; 

2) não houve previsão de tempo ou de orçamento para a produção de dados primários 
então a base de dados deveria partir dos dados secundários oficiais e que a aferição e com-
plementação de dados e informações se daria mediante as atividades de participação social 
e estudos/levantamentos de campo.

O ajuste metodológico se deu a partir da identificação de Problemas estruturais elencados 
de forma pressuposta de forma a obter o grau de intensidade das problemáticas e quais os 
impactos no território da ZEIS e para a população que nela reside. Depois destes ajustes, o 
caderno de diagnóstico acabou sendo estruturado da seguinte forma: 1) contextualização 
e marcos regulatórios da Regularização Fundiária; 2) Inadequação da ocupação aos aspec-
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tos físico-ambientais; 3) A Informalidade do trabalho e baixa renda; 3) A precariedade do 
‘morar; 4) Vazios urbanos e o descumprimento da função social; 5) Conflitos fundiários; 6) 
Governança local e os desafios da organização social e 7) Possíveis intervenções de impacto 
no território da ZEIS.

As atividades de participação tiveram como objetivos: coletar dados e verificar informa-
ções sobre a situação atual, bem como dados históricos da comunidade de forma des-
centralizada; complementação de dados incompletos ou faltosos; auxiliar na definição de 
problemas/potencialidades; identificação das demandas sensibilização e mobilização dos 
moradores para o processo. Para um maior detalhamento desse processo e participação da 
comunidade foi elaborado um “Plano de Participação para a Etapa de Diagnóstico” denomi-
nado de Caixa de Ferramentas. 

Para além do planejamento das atividades de participação foram elaborados Material de 
Informação e Divulgação: cartilha sobre todo o processo; folheto sobre a importância da 
regularização fundiária, folheto sobre o instrumento ZEIS e folheto sobre a importância da 
participação popular no processo. Esse material, sobretudo os folhetos, foram utilizados e 
distribuídos em 2 (dois) Encontros Populares Abertos (EPA), os quais foram antecedidos por 
atividade de mobilização e sensibilização  “corpo a corpo” dos moradores, onde a Equipe 
percorreu as ruas da referida ZEIS, para explicar o processo, entregar material educativo 
de divulgação e convidar para os encontros. Vale ressaltar a importância destes primeiros 
Encontros Populares Abertos, fundamentais para que a comunidade fosse sensibilizada 
acerca do início do Processo de Elaboração do PIRF e passasse a conhecer a Equipe UNIFOR.

O Produto final do Diagnóstico possui um anexo onde são explicitadas as inclusões realiza-
das a partir das solicitações dos Conselhos Gestores das ZEIS.

Etapa 3 – Elaboração do Plano de Regularização Fundiária 

A Etapa 3 consiste na elaboração de um conjunto de ações integradas, abrangendo aspec-
tos jurídicos, urbanísticos e socioambientais, que visam legalizar as ocupações existentes 
em desconformidade com a lei, tendo em vista a melhoria do ambiente urbano e o resgate 
da cidadania da população residente. 

Uma das premissas adotadas pelo plano foi a garantia de condições de urbanidade e con-
forto ambiental, evitando-se ao máximo as remoções e remanejamento de famílias, von-
tade expressada pelos conselhos gestores locais das ZEIS. 

Durante a execução do trabalho, verificou-se a inviabilidade de produzir separadamente as 
Etapas 3, 4 e 5 planejadas em razão da grande conectividade e interdependência dos con-
teúdos. Após a finalização da Etapa 2 – Diagnóstico, deu-se início à elaboração dos diversos 
planos que integram o PIRF de forma conjunta e simultânea.

O primeiro passo foi o estabelecimento dos princípios, objetivos, diretrizes e ações que 
regem o Plano de Regularização, elaborado em escritório em caráter preliminar, posterior-
mente levado para avaliação e análise dos Conselhos Gestores das ZEIS a fim de pactuar o 
Plano de Regularização Fundiário em sua versão final. Para sustentar as propostas expres-
sasexpressadas no plano, uma série de peças técnicas apoiam o documento: Planta de 
Situação da ZEIS; Planta de Sobreposição (situação existente e proposta); Levantamento 
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de documentação cartorial;  Mapa com aplicação da Normatização Especial; Mapas de 
Vazios; Projeto de Parcelamento do Solo; Instrumentos Jurídicos para fins de regularização 
fundiária; Procedimentos Jurídicos para fins de regularização fundiária; 

Etapa 4 – Normatização especial de parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo

Tem-se como objetivo desta Etapa a construção coletiva dos parâmetros mínimos neces-
sários para o processo de regularização. Na tentativa de contemplar a equação do conflito 
relativo aos valores e indicadores de dignidade para a vida dos moradores em relação a via-
bilidade do plano e do processo de regularização, parte-se da premissa de que é necessário 
reduzir ao máximo o número de intervenções necessárias no território dassa ZEIS possa 
ser regularizado urbanisticamente. 

Em um primeiro momento do processo foi realizada a capacitação dos conselheiros e alguns 
moradores a respeito do entendimento quanto aos conceitos e aplicação dos parâmetros 
urbanísticos. Esses momentos foram fundamentais para o entendimento do conflito esta-
belecido entre valores mínimos para tentar garantir a dignidade das casas e a questão da 
viabilidade da regularização fundiária. Entende-semos, depois desta experiência que não é 
vantajoso uma grande ampliação da participação em um primeiro momento, pois as ques-
tões tratadas vão requerer uma compreensão aprofundada e domínio de elementos de 
morfologia e parametrização. Acreditamos que deve ser uma compreensão construída aos 
poucos, inclusive durante o processo de implementação das melhorias na ZEIS.

A construção de parâmetros mínimos talvez seja um dos passos mais delicados em todo 
o processo. Neste sentido, caso a construção das novas regras de ocupação para fim da 
regularização fossem pautados exclusivamente pela premissa da dignidade, grande parcela 
da população iria ficar abaixo do mínimo estabelecido, continuando, assim, na irregularidade 
e impossibilitando sua regularização.

Tendo em vista a conectividade entre os conteúdos das Etapas 3, 4 e 5 como explicitado 
anteriormente,  o conteúdo deste caderno foi produzido de forma simultânea e foi orga-
nizado em 3 componentes: 1) Levantamento pormenorizado da morfologia urbana; 2) 
Capacitação sobre parâmetros urbanos; e 3) Elaboração da normatização do uso, edifica-
ção, ocupação e parcelamento do solo.

É importante destacar que o estudo da morfologia existente viabilizou a montagem de 
simulação de cenários comparativos que possibilitaram tanto a análise técnica dos parâme-
tros urbanísticos quanto a discussão com os Conselhos Gestores e com os moradores da 
ZEIS sobre esses parâmetros e cenários.  O entendimento sobre os parâmetros mínimos 
de ambientes e edificações, lotes e vias em conformidade e em desconformidade, deram 
suporte ao entendimento do volume de remoções necessários e necessidade de reassen-
tamento e remoções, que alimentou as decisões da Etapa 3. Foram especificados então: as 
diretrizes para a definição de índices e parâmetros urbanísticos específicos; os índices de 
controle urbanístico de acordo com as diretrizes previamente estabelecidas; o lote padrão, 
para os novos parcelamentos, as áreas mínimas e máximas dos lotes; as normas mínimas 
de construção das unidades habitacionais considerando o conforto ambiental e as caracte-
rísticas das construções das ZEIS; as regras relativas ao remembramento de lote; os tipos 
de uso compatíveis com o residencial e os percentuais permitidos dentro da ZEIS; os imó-
veis que estariam em conformidade com a proposta e os que estariam em desacordo, com 
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seus respectivos percentuais.

Etapa 5 - Elaboração do Plano Urbanístico

O Plano Urbanístico consiste no conjunto de ações integradas que visam atender às deman-
das da comunidade em ZEIS por infraestrutura urbana, equipamentos sociais e melhoria das 
condições habitacionais. Tendo em vista a conectividade do conteúdo aos demais das eta-
pas 3, 4 e 5 os conteúdos foram desenvolvidos de forma simultânea.

Reforça-se o caráter integrado e articulado dos produtos do PIRF, que devem ser pensados 
de maneira conjunta para o território. 

A construção do caderno referente à etapa 5 foi organizado da seguinte forma: 1) Síntese 
dos problemas e potencialidades identificados no Diagnóstico Socioeconômico, Físico-
ambiental, Urbanístico e Fundiário da ZEIS; 2) Aplicação no território dos parâmetros da 
Normatização Especial da ZEIS; 3) Mapeamento/identificação das intervenções necessá-
rias e construção de cenários; e, por fim, 4) Proposição de ações estratégicas. 

A identificação, priorização e espacialização dos problemas e das potencialidades rea-
lizadas na Etapa 2 – Diagnóstico, fundamentaram e orientaram as escolhas realizadas no 
processo de planejamento partindo do pressuposto de que um novo tecido urbano será 
formado com a implementação do PIRF. A aplicação dos parâmetros definidos nas Etapa 
4 – Normatização, resulta na simulação de intervenções físicas e na montagem de possíveis 
novos tecidos para o território da ZEIS, e são a base para a definição de intervenções neces-
sárias à adequação desse tecido urbano e lotes à Normatização Especial. Os cenários foram 
apresentados, discutidos e pactuados junto ao Conselho Gestor e moradores da ZEIS.

Ao final do produto da Etapa 5, constam intervenções urbanísticas necessárias ao aten-
dimento das demandas da população da ZEIS por infraestrutura urbana, equipamentos 
sociais e melhoria das condições habitacionais, bem como as estratégias e ações para a 
implementação das intervenções do PIRF no que condiz ao Plano Urbanístico. 

Etapa 6 – Elaboração do Plano de Geração de Trabalho e Renda

O Plano constitui-se por um conjunto de estratégias, processos e ações com vistas a pro-
mover a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de gera-
ção de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a propi-
ciar o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população da ZEIS.

Um Plano de Geração de Trabalho e Renda direcionado às ZEIS parte do entendimento da 
situação de exclusão social e econômica em que se encontram estes territórios. Além das 
carências, foi necessário também reconhecer que as populações que vivem nesses lugares 
possuem relações próprias que garantem grande aproximação comunitária e com o terri-
tório: relações de vizinhança, laços afetivos com o lugar e pela capacidade da realização de 
ações coletivas e colaborativas. Então foi muito relevante para esta Etapa do trabalho dar 
ênfase não ao que lhes falta, ou que não se ajusta, mas no que os territórios possuem que 
lhes é tão particular e caro. A inclusão a partir da especificidade e potencialidade de cada 
lugar a partir das potencialidades. 

O Plano de geração de trabalho e renda foi proposto visando garantir uma ampliação das 
capacidades de ação visando o fortalecimento das potencialidades locais de subsistência 
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no âmbito socioeconômico, já existentes no território. O plano foi baseado na implementa-
ção de uma Agência de Desenvolvimento Local para articular as iniciativas econômicas com 
o fortalecimento do associativismo e a participação social. O Conselho Gestor assume um 
papel central neste processo.

Etapa 7 – Elaboração do Plano de Participação Comunitária e Desenvolvimento Social

Consiste no conjunto de estratégias, processos e ações com vistas a promover o exercí-
cio da participação e a inserção social das famílias contempladas, em articulação com as 
demais políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida dos moradores da ZEIS. Entre 
as propostas se destaca a criação do Fórum Permanente da ZEIS no Conselho Gestor. Seu 
objetivo é o de articular o poder político local com a gestão municipal garantindo uma boa 
governança para a implementação do Plano Integrado de Regularização Fundiária da ZEIS. 

Etapa 8 – Compatibilização dos Produtos e Finalização

Trata-se da revisão e a compatibilização geral dos produtos, com as correções e ajustes indi-
cados pelo Conselho Gestor e pelo IPLANFOR. Com as 8 etapas concluídas, o PIRF deverá 
receber aprovação final pelo Conselho Gestor. Esta etapa, até o presente momento ainda 
não foi finalizada em decorrência de uma série de impedimentos de ordem social e sanitária 
durante os primeiros meses de 2020. 
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Ressalvas importantes

Chama-se atenção que a divisão entre algumas Etapas tais como Plano de Regularização, 
Normatização e Projeto Urbanístico não se mostraram viáveis devido a vinculação muito 
estreita e interdependência entre os conteúdos. Os Planos de Geração de Trabalho e 
Renda e Participação Social não apresentam relação objetiva à demais etapas e foram rea-
lizados de forma paralela, inclusive necessitando de metodologias de diagnósticos especí-
ficos e um plano organizado de forma diferenciada. O plano de Participação Comunitária e 
Desenvolvimento Social de fato só foi viabilizado depois que as demais etapas foram fina-
lizadas, já que o escopo dependia da definição das propostas. Ele concentrou-se no esta-
belecimento de controle dos processos decisórios frente aos cenários das possíveis desa-
propriações futuras de monitoramento da implementação das ações e projetos sugeridos 
pelos PIRFs. Os aspectos relativos à geração de trabalho e renda são muito dependentes de 
processos muito dinâmicos e de  avaliações contínuas de oportunidades econômicas locais.

A etapa de Diagnóstico se mostrou a mais demorada e complexa. A dependência do repasse 
das informações dispersas nas diversas secretarias municipais e a dificuldade de mobiliza-
ção para a participação de outras camadas das comunidades, para além dos representantes 
eleitos para os Conselhos Gestores, se mostraram os principais desafios, parte deles não 
superados. Como principal causa, tem-se a falta de um adequado contexto político organi-
zacional dos diferentes agentes sociais envolvidos no processo, Prefeitura e conselheiros 
eleitos. 



VOLUME V - ETAPAS PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO DOS 
PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO
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Implementação dos Projetos de 
Urbanização

Estratégias bem-sucedidas para a implementação 
das ZEIS exigem muitos esforços. Políticas públi-
cas de longo prazo e a participação efetiva das 
comunidades envolvidas são alguns dos principais 
elementos. Regularização em ZEIS é um processo, 
que envolve desde os levantamentos, desenvol-
vimento do projeto de urbanismo, infraestrutura e 
edificações, implementação e manutenção urbana 
posterior.

Recomenda-se que o encadeamento das ações, 
de forma transversal e que perpassem várias fren-
tes articuladas por uma gestão coordenadora. Os 
impactos das políticas devem ser sistematica-
mente monitorados e avaliados visando a integra-
ção da cidade formal com a cidade informal.

Pressupondo que ao longo do tempo a prefeitura 
elaborou diagnósticos específicos e que possui pro-
gramas de urbanização de ZEIS com vinculação ao 
orçamento municipal e com rubricas diretamente 
relacionadas a esse política, seria a hora de decidir 
implementar os projetos e obras de urbanização 
nas ZEIS. É importante que o gestor esteja cons-
ciente de que a atividade tem caráter constante, e 
de longo prazo (de pelo menos 3 a 4 anos).

A busca por uma solução padronizada, com passos 
a seguir, pode ofuscar a necessidade de se tomar 
decisões estruturantes, adequadas à realidade do 
lugar, com prioridades claramente definidas e arti-
culadas com um suporte financeiro que as tornem 
viáveis. Sabendo do risco, fazemos uma sugestão 
de medidas que podem encaminhar o processo de 
forma mais segura.

Considerado que todos os processos anteriores de 
inserção das ZEIS foram realizados, passamos para 
a elaboração do escopo do projeto urbanístico.

1) os projetos e obras nas ZEIS não devem 
estar contidas exclusivamente dentro do seu 
perímetro

E também não devem ser intervenções pontuais 
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exclusivamente (inserção de uma praça, por exemplo). O princípio de integração com a 
cidade requer o tratamento da integração dos projetos a um conjunto de intervenções no 
bairro, buscando uma integração física e social com o entorno. As demandas de todos o 
bairro deverão ser analisadas. Os problemas de acessibilidade, áreas livres e equipamentos 
poderão ser melhor resolvidas (evitando sobreposições até); principalmente quando reas-
sentamentos forem necessários.

2) levantamento planialtimétrico atualizado deve ser elaborado

Além dos limites das ZEIS, dos lotes, das edificações e das áreas livres (verificando ainda 
possíveis sobreposições com outros perímetros já cadastrados), o levantamento deverá 
conter a identificação dos materiais de construção das casas: alvenaria, madeira/outros 
materiais ou mista.

A individualização do lote é uma premissa deste processo, então os muros e cercas devem 
ser levantados (especificando os materiais: alvenaria ou arame, por exemplo). Na medida do 
possível, pode-se optar pela preservação do parcelamento do solo.

Reforçamos também o registro pelo levantamento sobre a indicação do ponto de saída de 
esgoto de cada imóvel. O levantamento pode evitar a necessidade de reformas nas casas 
em boas condições , para fins de conexão destas às redes. Por outro lado, pode ser neces-
sário passar a rede nos fundos e não na frente da casa, ou até remover casas, por inviabili-
dade de esgotamento.

ZEIS

cidade 
formal

integração!
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3) levantamento socioeconômico e cadastral das famílias

Tem como objetivo a caracterização pormenorizada da população moradora do local: com-
posição familiar, idade, ocupação, renda, escolaridade, local de nascimento, último local de 
moradia e tempo de moradia naquela favela. Entretanto, o conteúdo dos cadastros varia de 
acordo com o objetivo específico do projeto (número e idade dos analfabetos ou da escola-
ridade dos moradores para definição de um trabalho educacional, a existência de deficien-
tes físicos e idosos, ou a verificação da existência de moradores que sejam proprietários de 
outros imóveis urbanos).

Estes dados podem e devem interferir na concepção do projeto urbanístico, bem como da 
opção pela tipologia habitacional ou até mesmo do programa dos equipamentos sociais a 
serem implantados em seu entorno. 

O cadastro social deve ser especializado, se possível, incluindo em um sistema georrefe-
renciado de informações e dados. Essa ação permite identificar se há problemas localizados 
em determinados setores da favela. O cadastro social especializado torna possível também 
planejar o trabalho de preparação e acompanhamento da obra.

4) levantamento urbanístico

Nas visitas em campo e vistorias serão levantados os seguintes dados: uso e ocupação 
do solo; características do meio físico e suas restrições (existência de recursos naturais); 
tipologias construtivas predominantes; densidades; avaliação da infraestrutura existente no 
local.

Um outro aspecto importante é a verificação de intervenções urbanísticas já executadas ou 
planejadas para a área, ou qualquer tipo de interferência importante para o projeto. Setores 
específicos da prefeitura são parceiros importantes na verificação da existência de plano e 
projetos aprovados para a área em análise. (vias projetadas, execução de redes subterrâ-
neas em andamento).

Normalmente há um razoável intervalo de tempo entre a finalização do projeto e o início das 
obras causadas pelas mais diversas razões.  Então, é muito comum que sejam elaboradas 
adaptações de projeto, geralmente por conta de erosões provocadas por chuvas, gerando 
mudanças no projeto executivo e nos quantitativos, como construções, demolições ou, 
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ainda, novas obras públicas no entorno.

Duas compreensões são necessárias: 1) o levantamento urbanístico será uma etapa que 
acompanhará todas as demais e não poderá cessar e 2) a equipe técnica deverá ser articu-
lada e ter disponibilidade de atender de forma simultânea a adaptações urgentes, que não 
puderam ser previstas antes. Quando convênios ou parcerias forem firmadas, é desejável 
prever horas técnicas para esse serviço.

5) o projeto urbanístico

O plano da ZEIS estabelece as diretrizes e o escopo do projeto. O programa de serviços 
estabelecidos pelo projeto urbanístico incorporaincorporará ainda as necessidades aponta-
das nos levantamentos e deve abranger do urbanismo até a infraestrutura urbana:

  Complementação ou atualização dos levantamentos social, urbanístico e planialtimétrico 
cadastral;

  Produção de mapeamento geológico — geotécnico (como forma de embasar a avaliação 
comparativa técnica e econômica da melhor solução);

  Realização de sondagens e ensaios;

  Urbanismo;

  Sistema viário (deve contemplar acesso de ambulância, polícia e caminhão de mudança ou 
entregas a, no máximo, 100 metros de todas as casas, e ruas de três metros de largura por 
até 50 metros de extensão, para serem efetuadas desobstrução de redes, varrição, dispo-
sição e coleta de lixo).

 Pavimentação e drenagem (deverá conter estudos hidrológicos e planta geral de pavi-
mentação e drenagem executada sobreposta à planta de urbanismo, delimitando trechos a 
serem pavimentados, indicação de pontos de captação de águas pluviais e o traçado preli-
minar da rede de drenagem. Trabalhar a macro e micro drenagem);

  Esgotamento sanitário (as diretrizes e parâmetros de projeto tais como contribuições de 
esgoto máxima, média e mínima e as cargas à montante serão fixados com base nas reco-
mendações da empresa/órgão responsável pelos serviços no município. Serão apresenta-
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das alternativas de projeto a partir de fatores técnicos e operacionais. No caso de tratamen-
tos localizados serão caracterizados os corpos receptores);

  Abastecimento de água potável (as diretrizes e parâmetros de projeto tais como ponto de 
interligação, pressão disponível, material/diâmetro mínimo “quota per capita” coeficientes 
de reforço, atendimento, serão fixados com base nas recomendações da empresa/órgão 
responsável pelos serviços no município. O projeto deverá conter a indicação de todas as 
ligações com as unidades individuais, bem como as secções tipos e quadros resumo das 
quantidades e serviços previstos e memoriais);

  Remoções e remanejamento de moradias (serão indicadas quando houver necessidade 
da implantação de vias de acesso ou de redes de infraestrutura);

  Conjuntos e edificações residenciais;

  Alojamentos provisórios;

  Canalização de córregos (quando couber);

  Consolidação geotécnica;

  Edificação para canteiro de obras;

 Dispositivos para coleta de lixo (deverá conter soluções técnicas para o recolhimento do 
lixo);

  Energia elétrica: iluminação pública e distribuição (deverá ser identificado o posteamento 
existente, os remanejados e novos a serem implantados, conforme orientação prévia da 
concessionária);

  Áreas de esporte e lazer;

  Áreas livres, arborização e paisagismo (deverá incluir a recuperação de áreas degradadas 
e a melhoria do espaço de uso comum como ruas e praças. A arborização deve priorizar a 
localização em calçadas, escolas e outros equipamentos públicos. Faixa de micro drenagem 
devem ser implantadas quando a dimensão do passeio permitir, ampliação da permeabili-
dade em áreas de estacionamento de veículos, nas áreas de habitação de interesse social, 
ou áreas particulares);

  Orçamento (estimativa orçamentária é importante instrumento, pois auxilia a administra-
ção a tomar decisões e a fazer gestões para a obtenção de recursos, internos ou externos);

  Especificações técnicas;

  Plano e gerenciamento de obras (o projeto precisa ser apoiado em um Plano de Obras, no 
qual se define a estratégia de execução. Em áreas planas sem risco de erosão, é possível 
executar a abertura de vias e redes em todo o local e depois executar os equipamentos e 
pavimentação paulatinamente, ou se podem fazer todas as obras em cada trecho predeter-
minado, no caso de áreas maiores. É preciso prever a remoção ou troca de posteamento e 
outros ramais de concessionárias que interfiram na urbanização. Em casos de intervenções 
de macro e microdrenagem em microbacias, é importante que o plano garanta que as obras 
de jusante estejam prontas antes de todo o sistema de escoamento pronto. Como já foi 
afirmado, a urbanização de áreas irregulares requer muitas vezes diferentes executores ou 
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formas de execução. Por isso o Plano de Obras deve ser elaborado com acompanhamento 
do órgão público, dos moradores e outros agentes).

  Projeto básico e detalhes típicos (Com o projeto básico concluído o agente promotor pode 
contratar os projetos e licitar as obras);

  Projeto executivo (deve ser desenvolvido em paralelo às obras, considerando que no can-
teiro de obras há a necessidade de se ter um projeto executivo mais detalhado).

6) especificidades do tratamento das habitações

Alguns parâmetros para a solução para o tratamento das habitações são recomendados:

  prioridade para a produção de moradias nos próprios núcleos;

 consolidar habitações com bom padrão construtivo, realizar melhorias habitacionais, 
quando necessário, especialmente instalações sanitárias e elétricas;

  utilização de modalidades de soluções habitacionais mistas;

  assegurar áreas de remanejamento próximo aos núcleos de origem, preservando laços de 
vizinhança e utilização dos mesmos equipamentos públicos;

  construir unidades acabadas como estratégia para contenção de adensamento desorde-
nado nas áreas;

  não deixar fundo de lote com o córrego;

  prever sistemas alternativos de manejo das águas pluviais nas propostas habitacionais;

 fomentar o reparcelamento e produção de novas unidades (reassentamento), com dife-
rentes tipologias atendendo a todas as idades, estilos de vida, renda, tipos de família;

 prever nos projetos habitacionais uma proporção de unidades com área para o uso misto 
(trabalho e moradia, comércio e uso residencial);

 preferencialmente buscar detalhar propostas verticalizadas com acesso para, no máximo, 
quatro pavimentos de escadas;

 evitar, ao máximo, o uso de alojamentos no processo de relocação e remanejamento;

 assegurar soluções habitacionais verticalizadas, com a menor área condominial possível;

 Fomentar a utilização da tipologia de casas sobrepostas no caso de dois ou três andares;

7) planejamento das obras

Os itens que compõem o planejamento de uma obra podem ser sintetizados:

 definição do escopo;

 acompanhamento de projetos: identificação de todas as necessidades de projeto técnico,



72

 especificações, bem como normalização e procedimentos;

 plano de contratações: define as necessidades e os “pacotes” de fornecimentos;

 plano de ataque: plano estratégico de execução da obra;

 estrutura analítica (decomposição do projeto em unidades de execução e de centros de 
custos);

 cronograma: definição e duração de todas as atividades, sua sequências e seus interrela-
cionamentos, visando o acompanhamento;

 orçamento;

 planos de controle;

 organograma da equipe de gerenciamento;

 comunicação: definição dos documentos a serem produzidos e procedimentos de 
comunicação.

8) O licenciamento do projeto de urbanização

O licenciamento na prefeitura do projeto urbanístico é essencial para a regularização urba-
nística, com a inclusão do assentamento nos cadastros municipais e formalização do sis-
tema viário, das demais áreas públicas e dos endereços dos lotes, além de ser necessária 
para o registro da regularização dominial no Cartório de Registro de Imóveis.

A Lei da Reurb (No 13.465/2017), em seu capítulo IV, os trâmites para o registro da regulari-
zação fundiária (ver artigos 42º a 54º).

É importante que o município tenha uma legislação própria sobre parcelamento do solo, 
regularização fundiária e ZEIS, que defina o procedimento para a emissão do auto de regula-
rização de loteamentos, desmembramentos, conjuntos habitacionais, condomínios, favelas 
e demais tipos de irregularidades existentes em seu território.

Um documento essencial é o projeto urbanístico, constituído de plantas, memorial descri-
tivo e quadro demonstrativo de áreas. Este projeto, elaborado em escala adequada (1:1.000 
ou maior) e preferencialmente georreferenciada, deve conter, no mínimo, o nome do assen-
tamento, sua localização e uma planta contendo o traçado do sistema viário e de circulação, 
as quadras e lotes com as respectivas dimensões, área e numeração, as áreas destinadas a 
uso público institucional, as áreas verdes, as APPs e as faixas não edificáveis.

O memorial descritivo deve conter um breve relato sobre o processo de regularização fun-
diária. Poderá conter uma apresentação geral; croqui de situação com a localização da área 
de intervenção e seu entorno imediato em escala adequada; descrição dos aspectos legais 
e institucionais incidentes na área; justificativa e condicionantes do parcelamento do solo 
urbano; histórico da ocupação da área; situação dominial; descrição analítica do sítio físico; 
localização; topografia; formas de uso e ocupação do solo; sistema de circulação; infraes-
trutura urbana; densidade; espaços e equipamentos públicos; sistema de endereçamento; 
e normas de uso e ocupação do solo.
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O quadro demonstrativo de áreas deve conter a identificação e a área de cada lote, do sis-
tema viário, das áreas verdes, das áreas institucionais e das faixas de domínio e servidão. O 
somatório dessas áreas deverá coincidir com a área total da gleba expressa na matrícula 
existente no Cartório de Registro de Imóveis.
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Contexto habitacional em Sobral

O Município de Sobral possui atualmente 17 distritos, incluindo a sede municipal, conec-
tados por uma rede de rodovias estaduais e federais. Seu núcleo histórico implantou-se, 
originariamente, às margens do Rio Acaraú e, a partir daí, a malha urbana desenvolveu-se 
no sentido oeste, perpendicular ao rio. A principal ocupação urbana se concentrou na região 
central, em um traçado regular e compacto, até meados do século XX.

A implantação das primeiras indústrias induziram novas transformações urbanas, com o 
surgimento de uma concentração de população operária. Novas moradias foram surgindo 
fora do centro histórico, em zonas adjacentes às fábricas, alterando assim os fluxos urbanos. 

A partir da segunda metade do século XX, a cidade começou a se expandir para além dos 
trilhos da linha férrea e da margem esquerda do Rio Acaraú, por meio de loteamentos resi-
denciais, conjuntos habitacionais e assentamentos urbanos precários, além de ocupações 
espontâneas nas regiões mais periféricas. Esse parcelamento do solo por meio dos lote-
amentos e ocupações na cidade de Sobral dá início a aglomerações, que posteriormente 
viriam a se tornar bairros. 

Essa tendência se confirma nos anos 70, por exemplo, através do estabelecimento de bair-
ros de classe média alta fora da zona central, ao mesmo tempo em que são instalados os 
primeiros conjuntos habitacionais, como o COHAB I e o COHAB II, que se consolidaram nos 
atuais bairros Sinhá Sabóia e COHAB II. Cabe ressaltar que naquele período, a homologação 
dos loteamentos sem a obrigatoriedade da entrega de uma infraestrutura básica influenciou 
negativamente na disponibilidade de saneamento até os dias atuais. Dessa forma, surgem 
bairros populares sem as mínimas condições de habitabilidade, sem saneamento básico, 
sem equipamentos comunitários, entre outros problemas. 

Pode-se afirmar que a expansão da cidade de Sobral se deu de forma descontínua e dis-
persa, com recorrente discrepância entre a demanda crescente por infraestrutura e a 
escassa oferta. Assim, a ocupação de áreas para a moradia pela população de baixa renda 
ocorreu principalmente:

Nas margens dos recursos hídricos sujeitas a periódicos alagamentos;

 Terrenos públicos;

 Terrenos públicos ou privados com topografia irregular e de difícil construção, sendo eles 
não muito cobiçados pela mercado imobiliário;

 Terrenos vazios em áreas de passagem de redes de alta tensão;

 Na faixa de domínio da ferrovia;

 Áreas mais desconectadas do centro, com difícil acesso;

 Conjuntos habitacionais realizados pela iniciativa pública, sendo as habitações doadas ou 
vendidas mediante programas de financiamento habitacional como o Programa Minha Casa 
Minha Vida do Governo Federal; e etc.

De acordo com a Fundação João Pinheiro, em 2010, o déficit habitacional da cidade de Sobral 
era de 7.511 domicílios, que representa cerca de 14,88% do total de domicílios particulares 
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permanentes da cidade. Os dados contemplam além dos domicílios considerados precá-
rios, a coabitação, o grande adensamento de domicílios alugados e o ônus excessivo com 
aluguel no orçamento familiar, que compromete a qualidade de vida da população devido ao 
alto preço do aluguel (MARQUES, 2017).

Desta forma, conclui-se que Sobral apresenta uma situação habitacional comparativa-
mente semelhante a grande parte das cidades médias cearenses, isto é, a cidade expan-
diu-se de forma rápida, a partir da década de oitenta, sem que a capacidade de atender às 
novas demandas por infraestrutura ocorresse em paralelo ao crescimento urbano. Nesse 
processo, as populações mais vulneráveis foram adequando sua permanência na cidade 
conforme as poucas oportunidades ofertadas, em sua maioria excluídas da cidade formal 
baseada no processo especulativo da propriedade ditada pelo mercado imobiliário.

É evidente a necessidade de estruturação de uma política pública habitacional local que 
possa integrar as demandas por habitação social, relacionando-as com as demais políticas 
e potencialidades do município. Como será apresentado a seguir, as ZEIS, definidas pelo 
Zoneamento Urbano proposto em 2018, representam um considerável avanço legal den-
tro da temática, mas é preciso considerar a importância de aperfeiçoar o instrumento, seja 
através da revisão das áreas então demarcadas, seja por meio da regularização e regula-
mentação desses parcelas territoriais. Além disso, vale reconhecer a necessidade de pro-
piciar moradias dignas em áreas centrais como o centro histórico tombado, e combater a 
forte especulação imobiliária, instrumentalizando a legislação municipal para o pleno uso 
social da propriedade, fundamental para democratização da terra urbana e promoção da 
moradia digna para todos.
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Contexto de delimitação das ZEIS em Sobral

O processo de revisão da Lei Complementar Nº 60 de 18 julho de 2018 - Altera o Zoneamento 
Urbano (2018) - definiu parâmetros para novas zonas, buscando atender as demandas 
município então vigente. A revisão foi realizada por uma equipe municipal interdisciplinar, 
capitaneada pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA).

Segundo o Zoneamento Urbano (2018), as ZEIS são caracterizadas por apresentar: 

I) ocupação predominantemente de padrão socioeconômico de baixa renda;

II) uso preferencialmente habitacional; 

III) ilegalidade na propriedade ou informalidade na posse da terra; 

IV)	 precariedade	 e	 insuficiência	 de	 infraestrutura	 básica	 para	 atender	 a	 todos	 os	
moradores; 

V)	inexistência	ou	déficit	de	equipamentos	comunitários	de	saúde,	educação,	esporte	
e lazer. 

A seguir são apresentadas as ZEIS de Sobral e sua localização quanto ao território do dis-
trito-sede. Em seguida, são descritas algumas características que fundamentaram a deli-
mitação de cada ZEIS, com mapas de escala mais aproximada de cada poligonal. Junto dos 
mapas elaborados, foram apresentadas as seguintes informações gerais: população esti-
mada, área total em hectares, densidade construtiva, em porcentagem, e densidade de 
área livre, também em porcentagem. 

A metodologia usada para a estimação destas informações foram: 
1. população estimada: foram usados os dados do censo 2010 do IBGE, de acordo com os 
setores estabelecidos, usando calculo proporcional de área para o setor, de acordo com a 
sobreposição com a poligonal da ZEIS. É importante colocar que, para as ZEIS em que se 
encontram conjuntos habitacionais, o valor referente a quantidade de habitantes do territó-
rio provavelmente encontra-se defasado, visto que muitos conjuntos foram estabalecidos 
depois do censo ter sido realizado. 

2. área total: utiliza o cálculo da área a partir da poligonal definida pela Prefeitura Municipal 
de Sobral. 

3. densidade construtiva (%): foram contabilizadas o somatório da área referente às edifica-
ções contidas dentro de cada polígono da ZEIS, informação essa que está no shape de edifi-
cações elaborado pela PMS, e este somatório foi divido pela área total da ZEIS indentificada.

4. densidade de área livre (%): chegou-se primeiramente ao número referente a área livre, 
que corresponde a área total menos a o somatório de área edificada. Em seguida, divide-se 
o valor de área livre de cada ZEIS pela área total da mesma. 
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HIDROGRAFIA
Rios e Lagoas

ZONEAMENTO
Área de Preservação Permanente (APP)

Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA)

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)

BASE CARTOGRÁFICA
Divisão Distrital

Perímetro Urbano Sede Sobral

Divisão de Bairros

Arruamento

LEGENDA

FONTE: SEUMA, 2018

ZEIS EM SOBRAL

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

ID NOME

1 ZEIS Comunidade Gaviões

2 ZEIS Comunidade Tamarindo

3 ZEIS Dom Expedito

4 ZEIS Fábrica Coelho

5 ZEIS Gerardo Cristino

6 ZEIS Jatobá I e II

7 ZEIS Jatobá Residence

8 Zeis Lagoa Sinha Saboia

9 ZEIS Nova Caiçara

10 ZEIS Novo Recanto

11 ZEIS Paraíso das Flores

12 ZEIS Santa Casa

13 ZEIS Sudoeste

14 ZEIS Conjunto José Linhares

15 ZEIS Várzea Grande



79

HIDROGRAFIA

Rios e Lagoas

ZONEAMENTO

Área de Preservação Permanente (APP)

Zona Especial de Interesse Ambiental (ZEIA)

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)

BASE CARTOGRÁFICA

Divisão Distrital

Perímetro Urbano Sede Sobral

Divisão de Bairros

Arruamento

Vazios Urbanos

LEGENDA

FONTE: SEUMA, 2018

ZEIS EM SOBRAL

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

ID BAIRROS

1 Alto da Brasília

2 Alto do Cristo

3 Antônio Carlos Belchior

4 Campo dos Velhos

5 Centro

6 Cidade Dr. Gerardo Cristino de Menezes

7 Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes

8 Cidade Pedro Mendes Carneiro

9 COHAB I

10 COHAB II

11 Coração de Jesus

12 Distrito Industrial

13 Dom Expedito

14 Dom José

15 Domingos Olímpio

16 Dr. Juvêncio de Andrade

17 Edmundo Monte Coelho

18 Expectativa

19 Jatobá

20 Jerônimo de Medeiros Prado

21 Jocely Dantas

22 Juazeiro

23 Junco

24 Nossa Senhora de Fátima

25 Nova Caiçara

26 Novo Recanto

27 Padre Ibiapina

28 Padre Palhano

29 Parque Silvana

30 Pedrinhas

31 Renato Parente

32 Sinhá Saboia

33 Sumaré

34 Várzea Grande

35 Vila União
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ZEIS GAVIÕES

O Bairro Dom Expedito, concentra duas áreas de ZEIS, com pro-
posta em dois pontos específicos, sendo uma delas a Comunidade 
dos Gaviões. Trata-se de uma ocupação histórica às margens do 
rio Acaraú, possível de ser visualizada em fotos aéreas desde 1958. 
Atualmente vizinha ao Shopping Sobral, apesar de ser uma ocu-
pação antiga, aquela comunidade, sempre sofreu com a falta de 
infraestrutura de saneamento básico.. Atualmente, a comunidade 
é uma das prioritárias nos projetos de intervenção do Programa de 
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral (PRODESOL), e já está 
em processo de implantação do sistema de esgotamento sanitário 
de modo a garantir as condições de salubridade para os moradores.

Contudo, por abranger uma população de baixa renda, em uma 
área nobre da cidade, rodeada por empreendimentos de grande 
porte e geradores de fluxos como o shopping e universidades, a 
Comunidade dos Gaviões vem sofrendo um forte pressão do mer-
cado imobiliário. Sendo o bairro Dom Expedito considerado uma das 
novas centralidades da cidade, possuindo os mais elevados índices 
urbanísticos do zoneamento urbano através das vastas faixas defi-
nidas como Zona de Ocupação Prioritária (ZOP). Assim, a delimita-
ção da comunidade como ZEIS visa assegurar a permanência histó-
rica dessa população no seu lugar de direito.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Comunidade Gaviões

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS GAVIÕES

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO DOM EXPEDITO

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 873 hab
ÁREA TOTAL 4,51 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 33,9%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 66,1%
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ZEIS TAMARINDO

A ZEIS do Tamarindo possui uma problemática recorrente quanto 
a questão de inundação, principalmente por estar inserida em uma 
área de risco, delimitada pela CPRM; Trata-se de uma área carente 
do bairro Centro. Apesar de constar em parte como uma área de 
risco devido às recorrentes enchentes, as intervenções na margem 
do rio Acaraú ajudaram a atenuar a situação. Ela foi considerada 
como área consolidada pela Defesa e, posteriormente foi delimi-
tada como ZEIS para que fossem priorizadas as ações voltadas à 
urbanização e drenagem.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Comunidade Tamarindo

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS TAMARINDO

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO CENTRO

INFORMAÇÕES GERAIS 

POPULAÇÃO ESTIMADA 558 hab
ÁREA TOTAL 1,75 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 68,3%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 31,6%
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ZEIS DOM EXPEDITO

A segunda ZEIS no Bairro Dom Expedito, está localizada na porção 
leste do bairro, entre a rua Itália, a rua Campo Grande e a avenida 
Senador Fernandes Távora, na divisa com o bairro Várzea Alegre. 
Trata-se de uma ocupação espontânea histórica, entre as primeira 
para além do contratrilho sobralense, composta por uma popula-
ção em vulnerabilidade social. Possui uma configuração de traçado 
urbano irregular, cujas quadras acompanha a malha viária longitudi-
nal. Também contígua a uma ZOP, assim como a Comunidade dos 
Gaviões, a sua delimitação como ZEIS busca garantir a permanência 
destas famílias.

Vale ressaltar que as Zeis do Dom Expedito precisam ser revisadas, 
para que melhor seja pensando as relações morfológicas entre as 
tipologias existentes nas Zeis e a morfologia urbana permitida pelo 
zoneamento urbano de 2018, em especial as relação das Zeis com 
as ZOP.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Dom Expedito

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS DOM EXPEDITO

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO DOM EXPEDITO

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 1.155 hab
ÁREA TOTAL 6,15 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 24,1%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 76,0%
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ZEIS FÁBRICA COELHO

A ZEIS Fábrica Coelho localiza-se no bairro Alto da Brasília vizinha 
à Fábrica Coelho e próximo a Lagoa da Fazenda. A área foi delimi-
tada pelo aspecto histórico da ocupação, pela tipologia dos imó-
veis, e proximidade de três parques: o Lagoa da Fazenda, o Pajeú e 
o Parque das Cidades. áreas que tendem a ter uma elevada valori-
zação devido aos projetos de urbanização dos parques urbanos. O 
bairro em si possui uma boa infraestrutura instalada, porém algumas 
vias existentes estão em mal estado de conservação ou não apre-
sentam pavimentação e algumas áreas possuem lixo acumulado. 

Na porção norte da ZEIS existe um grande terreno vazio, o Banco de 
Mudas de Sobral, atualmente desativado. Anteriormente esta área, 
conhecida como Pantanal do Alto da Brasília devido aos constantes 
alagamentos, era ocupado por famílias que foram removidas para a 
criação do equipamento, e reassentadas no conjunto habitacional 
ao norte do bairro, denominado Conjunto Cesário Barreto.
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LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS FÁBRICA COELHO

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 1.882 hab
ÁREA TOTAL 10,37 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 47,0%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 53,1%



88

ZEIS GERARDO CRISTINO

A ZEIS Gerardo Cristino está inserida no bairro Cidade Doutor 
Gerardo Cristino de Menezes, e abrange o Complexo Monsenhor 
Aloísio Pinto que por sua vez engloba, entre diversos outros, os 
Conjuntos Habitacionais São Francisco e Santa Clara. Possui um 
traçado urbano regular, com quadras bem delimitadas, e sua tipo-
logia de conjuntos habitacionais se destaca no entorno das grandes 
quadras vazias ou com grandes equipamentos comerciais e institu-
cionais. O bairro em si possui infraestrutura básica instalada e em 
processo de expansão, porém apresenta vias em mal estado de 
conservação ou que não apresentam pavimentação. 
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 ( Conjunto Santa Clara e Conjunto São Francisco)
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS GERARDO CRISTINO

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO DR. GERARDO CRISTINO DE MENEZES
idade 

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 3.649 hab
ÁREA TOTAL 31,1 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 30,1%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 70,0%
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ZEIS JATOBÁ I E II

Localizada no bairro COHAB II, a ZEIS compreende os Conjuntos 
Habitacionais Jatobá I e II, além da sua área de expansão, um ter-
reno de aproximadamente 31.247m², vizinho ao condomínio Jatobá 
na Rua Eng. José Figueiredo. Estes dois conjuntos são localizados à 
oeste do riacho Jatobá e foram executados pelo PMCMV. O bairro 
é composto por diversos loteamentos populares, por isso existem 
diversos padrões de parcelamentos, sendo a maioria formada por 
quadras em desenho regular. A ZEIS se difere do padrão predomi-
nante de casas geminada unifamiliar sem recuos laterais e de frente, 
pois os Conjuntos Jatobá I e Jatobá II, obras governamentais para 
habitação de interesse social estão implantadas em quadras maio-
res que a média. É interessante notar que o perímetro de delimita-
ção da ZEIS foi definido a partir da disposição das curvas de nível, 
evitando as áreas mais rebaixadas.
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 e área de expansão
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS JATOBÁ I e II

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO COHAB II

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 1.488 hab
ÁREA TOTAL 5,84 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 41,1%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 60,0%
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ZEIS JATOBÁ RESIDENCE

Também localizada no bairro Cohab II, a ZEIS Jatobá Residence, 
compreende o Fundo de Terra do loteamento Jatobá Residence, 
ainda em execução. Cabe aqui lembrar que a Lei do Zoneamento 
Urbano (2018) instituiu as ZEIS em seu artigo 27Y define que “as área 
doadas ao Município destinadas ao Fundo de Terra serão automati-
camente classificadas como ZEIS, independentemente da zona em 
que se encontrem”. Esta ZEIS se trata da área de reassentamento 
das famílias removidas da área de risco da lagoa da Cosmac com a 
intervenção do Parque Sinhá Saboia.
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ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Residencial Jatoba I e II
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LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS JATOBÁ RESIDENCE

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO COHAB II

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA -
ÁREA TOTAL 3,51 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) -
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 100%
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ZEIS SINHÁ SABÓIA

A Zeis Sinhá Sabóia está inserida parcialmente no Bairro Sinhá 
Sabóia, e em parte no bairro COHAB II, e compreende a área de 
assentamento espontâneo no entorno da Lagoa da Cosmac, cha-
mada assim por causa a empresa produtora de artefatos cerâ-
micos e cuja extração de argila ocasionou a formação de lagoas. 
Atualmente, a ZEIS é contemplada com o Parque Sinhá Saboia, 
e para implementação deste espaço público foram necessários 
remoções de habitações na borda da lagoa, uma área de risco até 
então conhecido como Suvaco da Cobra.

É possível identificar um padrão no desenho urbano de casas gemi-
nadas implantadas em quadras que seguem um traçado regular, 
destacando-se desta conformação a fábrica de Cerâmica Cosmac, 
limítrofe a ZEIS. Os usos são, predominantemente, residenciais, 
porém possuindo uma diversidade de usos, caracterizada por 
comércio e serviços de pequeno porte. 

Quanto à infraestrutura, o bairro em si possui infraestrutura básica 
instalada, porém a parte que compõe o assentamento espontâneo 
apresenta carências. É válido salientar que a delimitação desta área 
como ZEIS advém da preocupação em garantir a permanência das 
famílias na área que deve sofrer um processo de valorização devido 
a implantação do parque urbano.
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ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Lagoa Sinhá Saboia

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SINHÁ SABOIA

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO SINHÁ SABOIA E COHAB II

INFORMAÇÕES GERAIS 

POPULAÇÃO ESTIMADA 2.197 hab
ÁREA TOTAL 11,5 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 53,5%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 46,5%
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ZEIS NOVA CAIÇARA

ZEIS Nova Caiçara abrange quase toda totalidade do bairro Nova 
Caiçara. Ela é composta por 3 porções que são divididas por braços 
de drenagem do açude Mucambinho. O Nova Caiçara é um grande 
conjunto habitacional financiado pelo programa do governo federal 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) finalizado em 2016.

Trata-se do maior empreendimento realizado no estado do Ceará 
pelo PMCMV fora da Região Metropolitana de Fortaleza, com 3364 
unidades habitacionais. O projeto acolheu população de vários 
bairros da cidade, especificamente famílias de baixa renda, famílias 
reassentadas de áreas de risco, entre outros. O bairro de maneira 
geral é bem atendido por infraestrutura básica de água, esgoto e 
energia e por vias e calçadas largas e padronizadas. 

A tipologia do conjunto contrasta com o restante da cidade devido 
a sua implantação, composto por blocos verticais (apartamentos 
de quatro pavimentos) dispostos em uma vasta área não-edificada. 
Apesar do uso predominante residencial multifamiliar, o conjunto 
também conta com áreas institucionais como unidade básica de 
saúde, escola de ensino infantil, fundamental e profissionalizante. 
Além disso,  está em obras um centro comercial e algumas igrejas. A 
demanda intensa por comércio, dentre outras razões tem motivado 
o uso mistos - comercial e residencial - especialmente, nas unida-
des habitacionais  térreas. 

Mesmo com todo o dinamismo ocasionado pelos novos usos para 
além do rígido projeto monofuncional voltado exclusivamente para 
habitação em um primeiro momento, os moradores relatam ausên-
cia de comércios e serviços básicos. As constantes viagens ao bairro 
Centro é uma necessidade diária, agravada por conflitos territoriais 
ocasionados pelo crime organizado. Desta forma, a população do 
Nova Caiçara sente dificuldade de acessar o bairro vizinho - Cidade 
Dr. José Euclides F. G. Jr., bairro com maior dinamismo quanto ao 
uso do solo. 

Além dessas problemáticas apresentadas, vale ressaltar as dificul-
dades de construir uma identidade entre a população e lugar. Esse 
fator é agravado pela morfologia urbana diferente da habitualmente 
encontrada na cidade e o próprio processo de implantação do con-
junto - aglomerou em um único local, pessoas de diversas área da 
cidada de forma rápida. Essa experiência, tem gerado forte sen-
timento de não pertencimento da população em especial pelos 
espaços públicos que se tornam continuamente áreas de acúmulo 
de lixo, depredação, etc.

Limítrofe a ZEIS Nova Caiçara, no sentido norte, já inserida no bairro 
Nossa Senhora de Fátima, encontra-se a ZEIS Nossa Senhora de 
Fátima. Trata-se de uma forma de ocupação espontânea de traçado 
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irregular, anterior a construção do conjunto, e que se estendia até 
uma parte onde está atualmente o Nova Caiçara, e teve parte de 
suas casas demolidas para dar lugar ao conjunto. As famílias afeta-
das foram reassentadas no próprio Conjunto Novo Caiçara.

Também contígua ao Nova Caiçara, na porção mais a sul, foi deli-
mitada a ZEIS Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes (ou ZEIS 
Terrenos Novos) que se estende por basicamente todo o bairro 
referente ao seu nome, popularmente conhecido por Terrenos 
Novos. A ocupação da área se inicia de forma irregular, nas terras 
particulares remanescentes da antiga Fazenda Mucambinho de 
criação de gado. Posteriormente, por volta dos anos 80, parte das 
terras foram desapropriadas e distribuída de forma desordenada a 
famílias de cidades e bairros vizinhos. 

Mesmo com o uso predominantemente residencial, o bairro conta 
com um aquecido e diverso comércio local. Ele possui uma morfo-
logia de quadras irregular, devido a topografia relativamente aciden-
tada e a ocupação desordenada, que ocorreu sem a instalação de 
infraestrutura necessária, refletido em condições de precariedades 
presentes até a atualidade. Aos poucos, no decorrer do tempo, 
houve uma reestruturação do assentamento com investimen-
tos na implantação de pavimentação e de saneamento por fossas 
comunitárias. 

O bairro altamente adensado ainda apresenta graves problemas, 
como despejo irregular de resíduos sólidos e insuficiente esgota-
mento sanitário. A parte baixa do bairro, chamada José Euclides I, 
próxima ao Vila União, possui um desenho urbano mais regular e 
constitui-se como a porção com melhor infraestrutura. Enquanto 
a parte alta, chamada José Euclides II, próxima ao Nova Caiçara, é 
a área mais carente, sem saneamento básico e pavimentação, de 
difícil acesso e com um desenho urbano mais irregular.

Imediatamente contínua a ZEIS Terrenos Novos, encontra-se a 
ZEIS Vila União, que engloba a maior porção do bairro que a deno-
mina, o Vila União.O bairro teve o começo de sua ocupação no final 
da década de 80 e início dos anos 90, quando diversas famílias ocu-
param terrenos na área por meio de acampamentos, ou seja, foi uma 
ocupação organizada comunitariamente. A maior parte do terreno 
era de propriedade pública e, com o tempo, o Município promoveu o 
parcelamento e distribuição dos lotes para as famílias, assim como 
pequenos projetos habitacionais.

O bairro é predominantemente residencial com pequenos comér-
cios distribuídos pelo território, que possui uma topografia relativa-
mente acidentado. Ele também conta com malha viária totalmente 
pavimentada, e abastecimento de água em sua quase totali-
dade. Contudo, apresenta passeios irregulares, estreitos e sem 
acessibilidade.
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É necessário salientar que o território que abrange os bairros Nova 
Caiçara, Terrenos Novos e Vila União concentram um alto índice 
de violência e criminalidade e, por isso, foram considerados área de 
prioridade do Programa Pacto por um Ceará Pacífico, desenvolvido 
no âmbito do poder público estadual com atuação direta nos muni-
cípios, cujo objetivo central é o enfrentamento à violência, redução 
dos índices criminais e aumento da segurança da população cea-
rense, através da implementação de ações intersetoriais e interins-
titucionais. Dentre as ações, vale ressaltar as atividades voltadas ao 
melhoramento urbano através da requalificação de diversos espa-
ços vazios, transformados em praças, alamedas, parklets, etc. 

Por fim, vale colocar que o Nova Caiçara, o Nossas Senhora de 
Fátima, o Terrenos Novos e o Vila União compõem uma mancha 
contínua de Zona Especial de Interesse Social com históricos de 
ocupação, tipologias e conformações urbanas diversas, mas que 
compartilham de contextos socioespaciais e de vulnerabilidade 
socioeconômica semelhantes.
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ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Nova Caiçara, Terrenos Novos
Vila União e N.S. de Fátima

BAIRROS
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LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS NOVA CAIÇARA

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO NOVA CAIÇARA, N.S. DE FÁTIMA, TERRENOS NOVOS, VILA UNIÃO

Bairro Nossa 
Senhora de Fátima

Bairro Cidade Dr. José Euclides 
Ferreira Gomes
 (Terrenos Novos)

Bairro 
Vila União

Bairro Nova 
Caiçara

INFORMAÇÕES GERAIS - porção maior

POPULAÇÃO ESTIMADA 20.092 hab
ÁREA TOTAL 164, 75 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 36,7%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 63,35%
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Perímetro ZEIS Nova Caiçara, Terrenos Novos
Vila União e N.S. de Fátima

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS NOVA CAIÇARA 01/03

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO NOVA CAIÇARA, N.S. DE FÁTIMA, TERRENOS NOVOS, VILA UNIÃO

Bairro Nossa 
Senhora de Fátima

Bairro Nova Caiçara

INFORMAÇÕES GERAIS - porção 01

POPULAÇÃO ESTIMADA 1.252 hab
ÁREA TOTAL 4,88 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 33,6%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 67,0%

INFORMAÇÕES GERAIS - porção 02

POPULAÇÃO ESTIMADA -
ÁREA TOTAL 1,3 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) -
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) -

porção 01

porção 02
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Bairro Cidade
Dr. José Euclides 
Ferreira Gomes
(Terrenos Novos)
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS NOVA CAIÇARA 02/03

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO NOVA CAIÇARA, N.S. DE FÁTIMA, TERRENOS NOVOS, VILA UNIÃO

Bairro Nova 
Caiçara
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Bairro 
Vila UniãoBairro Cidade

Dr. José Euclides 
Ferreira Gomes
(Terrenos Novos)
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS NOVA CAIÇARA 03/03

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO NOVA CAIÇARA, N.S. DE FÁTIMA, TERRENOS NOVOS, VILA UNIÃO

Bairro Nova 
Caiçara
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ZEIS NOVO RECANTO

IZEIS Novo Recanto, está inserida no bairro Novo Recanto e com-
preende o Residencial da Meruoca e o conjunto habitacional Novo 
Recanto. Inicialmente, a ocupação da área se deu no entorno da 
estrada de ferro, com sua maior parte composta por casas de taipa 
e em áreas de risco de inundação devido a extensão de alagamento 
do riacho Mata Fresca. Esta ocupação passou por um projeto de 
urbanização e habitacional público, o Conjunto Novo Recanto (ou 
Recanto II) de edificações populares geminadas dispostas em um 
desenho regular que segue um padrão curvo. 

O Residencial Meruoca surgiu posteriormente através de um lote-
amento de iniciativa privada que apresenta um desenho urbano 
regular em quadras retangulares composta por casas com recuos 
laterais. De uso predominantemente residencial, tanto o conjunto 
como o loteamento possuem infraestrutura básica instalada. Apesar 
de urbanizadas, as áreas ainda estão sujeitas a possíveis inundações 
devido ao riacho.
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Perímetro ZEIS Novo Recanto
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS NOVO RECANTO

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO NOVO RECANTO

INFORMAÇÕES GERAIS 

POPULAÇÃO ESTIMADA 809 hab
ÁREA TOTAL 20,0 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 28,4%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 71,6%
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ZEIS PARAÍSO DAS FLORES

IA ZEIS Paraíso das Flores compreende a comunidade Paraíso das 
Flores e todo o Conjunto Cesário Barreto e Recanto I, ou seja ela se 
estende até as proximidades da Fábrica Grendene. Trata-se de uma 
área com traçado urbano irregular, com tipologias de conjunto e de 
casas unifamiliares geminadas e com nítida precariedade na infraes-
trutura, localizada na porção norte do bairro Alto da Brasília.
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Perímetro ZEIS Comunidade Paraíso das Flores e 
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FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS PARAÍSO DAS FLORES

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO ALTO DA BRASÍLIA

INFORMAÇÕES GERAIS 

POPULAÇÃO ESTIMADA 2.882 hab
ÁREA TOTAL 17,6 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 37,2%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 71,6%
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ZEIS PE. JOSÉ LINHARES

A ZEIS Conjunto Padre José LInhares compreende uma boa porção 
do bairro Dom José, e está localizada entre a Avenida José Ermírio 
de Moraes, rua Presidente Juscelino Kubitscheck, rua Francisco 
Costa e a Via Férrea. Na porção leste da ZEIS, próxima ao bairro 
Centro, a região é conhecida com Alto Novo apresenta uma topo-
grafia irregular com alta densidade populacional em padrão repetido 
de casas geminadas.

O início da ocupação do Alto Novo ocorreu na década de 70, após a 
cheia de 1974 do Rio Acaraú. Por conta da enchente, muitas famí-
lia ficaram desabrigadas, e o Município cedeu terrenos na área para 
reassentar a população atingida. Este reassentamento não incluiu 
nenhum tipo de investimento em infraestrutura básica - água e 
esgoto. Possui iluminação e abastecimento de água, porém sua 
malha viária não é pavimentada em sua totalidade, e os passeios 
são irregulares, estreitos e sem acessibilidade. A existência de lixo 
acumulado e esgoto a céu aberto é recorrente.

A porção mais central do bairro é popularmente conhecida como 
Sem Terra. A área próxima a Lagoa do Urubu, e mais ao norte perto 
da avenida Sen.José Ermírio de Moraes possui uma conformação 
urbana mais irregular, característica dos assentamentos precários. 
Ao sul, se encontra o Conjunto Habitacional Padre José Linhares, 
executado através de programa governamental de habitação de 
interesse social, composto por edifícios de dois pavimentos e com 
quatro apartamentos, e cuja tipologia, curiosamente, permite que 
unidades habitacionais tenham acesso a quintal, inclusive as locali-
zadas no primeiro pavimento, uma característica que facilitou a ade-
são populacional ao projeto.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Conjunto Pe. José Linhares

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS PE. JOSÉ LINHARES

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO DOM JOSÉ

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 7.507 hab
ÁREA TOTAL 38,44 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 38,6%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 61,4%
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ZEIS SUDOESTE

A ZEIS Sudoeste é composto por uma pequena área do território 
do bairro Dom José contígua ao bairro Padre Palhano, por duas por-
ções deste último bairro (denominada de ZEIS Padre Palhano) e por 
duas partes do bairro Sumaré (denominada ZEIS Sumaré).

No início dos anos 80, a ocupação espontânea do Padre Palhano 
começou nas proximidades do atual canal do Mucambinho. A ocu-
pação se consolidou através da desapropriação do terreno e cons-
trução do loteamento pelo poder público. Apesar de ter sido um 
projeto de loteamento implantado pelo próprio município, as condi-
ções de implantação foram extremamente precárias, sem a mínima 
infraestrutura de saneamento. A parte do bairro era conhecido 
popularmente com Pantanal justamente pela falta de saneamento 
e despejo de esgoto in natura nas ruas. Nesta área,  a morfologia 
é predominantemente de lotes geminados, sem recuos laterais, 
organizados em quadras com desenho regular, a exceção das áreas 
que fronteiriças com o Sumaré e as que estão próximas à rodovia 
federal BR-222. 

Na porção sul, após BR-22, próximo a fábrica de refrigerantes Del 
Rio, localiza-se a outra porção da ZEIS Padre Palhano. A Comunidade 
das Pedreiras ou Comunidade da BR, como é conhecida, foi consti-
tuída a partir da utilização do Fundo de Terras do loteamento Vistas 
do Campo para a regularização fundiária de famílias, antes aloca-
das por espaçadamente por toda extensão da área do loteamento, 
gerando um assentamento deslocado da mancha urbana do bairro.

A ZEIS Sumaré compreende duas porções, que ocupam quase todo 
a área  do bairro Sumaré. A primeira é a área entre os arruamentos 
BR-222, rua Tubiba e os limites do bairro assim como um pequeno 
trecho do outro lado da BR-222. A segunda porção é delimitada 
entre a Rua Pintor Lemos, a Zona Especial de Interesse Ambiental 
(ZEIA) do rio Jaibaras e os limites do bairro. Os primeiros assen-
tamentos do bairro datam do início do século XX e ocorreram de 
forma espontânea, sem planejamento urbano prévio.

A área mais urbanizada concentra-se na porção mais ao norte da 
ZEIS. De uso predominantemente residencial unifamiliar, a confor-
mação urbana é de pequenos lotes, com habitações geminadas 
em um malha viária irregular característica das ocupações espon-
tâneas. Possui pavimentação, iluminação e abastecimento de água 
em quase sua totalidade, mas com passeios irregulares, estreitos e 
sem acessibilidade, e recorrente acúmulo de lixo. E, ainda apresenta 
assentamentos irregulares e em área de risco sem pavimentação 
das vias e rede de esgotamento sanitário.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Bairros Padre Palhano e Sumaré

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SUDOESTE

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

Bairro Padre Palhano

BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ

Bairro Sumaré

Bairro Dom José

INFORMAÇÕES GERAIS - porção 01

POPULAÇÃO ESTIMADA 643 hab
ÁREA TOTAL 3,18 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 23,6%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 76,4%

INFORMAÇÕES GERAIS - porção 02

POPULAÇÃO ESTIMADA 14.063 hab
ÁREA TOTAL 74,0 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 41,6%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 58,4%

INFORMAÇÕES GERAIS - porção 03

POPULAÇÃO ESTIMADA 326 hab
ÁREA TOTAL 2,79 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 20,8%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 79,2%

porção 01

porção 02 porção 03
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Bairros Padre Palhano e Sumaré

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SUDOESTE 01/04

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

Bairro Padre Palhano

BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ

Bairro Dom José
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Bairros Padre Palhano e Sumaré

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SUDOESTE 02/04

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

Bairro Padre Palhano

BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ

Bairro Sumaré

Bairro Padre Palhano
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Bairros Padre Palhano e Sumaré

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SUDOESTE 03/04

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

Bairro Padre Palhano

BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ

Bairro Sumaré
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Bairros Padre Palhano e Sumaré

BAIRROS

Divisão de bairros

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SUDOESTE 04/04

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO PADRE PALHANO E SUMARÉ
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ZEIS SANTA CASA

A ZEIS Santa Casa, é caracterizada pela antiga conformação do 
município de Sobral, que vem desde as suas origens por volta de 
1800, onde o município se limitava-se apenas ao Centro, antes da 
linha férrea, continuando assim por muitos anos, até o surgimento 
das indústrias que passaram a atrair a população para além da linha 
do trem. 

Sua conformação é marcada pela presença de variados tipos de 
quadra, como as retangulares,  trapezoidais e triangulares. Com a 
mudança da população atraída pelas novas atividades econômicas, 
além trilhos, aquela área deixou de ser predominantemente resi-
dencial e passou a abranger vários usos, comportando equipamen-
tos de saúde e  comércio. 

A ZEIS Santa Casa compõe parte da porção central do município 
de Sobral, além de margeada pelo Rio Acaraú, recebe grande parte 
da população que chega ao município, principalmente por conter o 
grande equipamento de saúde que é a Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral e estar localizada em uma das principais vias de  entradas 
do município. Com presença de rede coletora e saneamento em 
grande parte de sua totalidade, aquelas áreas mais precárias são as 
provenientes da ocupação desordenada. 



116

HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Entorno da Santa Casa de Misericórdia

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS SANTA CASA 

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO CENTRO

INFORMAÇÕES GERAIS 

POPULAÇÃO ESTIMADA 4.155 hab
ÁREA TOTAL 15,6 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 56,3%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 43,%
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ZEIS VÁRZEA GRANDE

A ZEIS Várzea Grande localiza-se no sul do bairro Várzea Grande. 
Trata-se de uma pequena comunidade de ocupação espontânea, 
relativamente próximo a fábrica e Cerâmica Torres, e a lagoa da 
Várzea Grande. Trata-se de um assentamento espontâneo e de tra-
çado irregular e com pavimentação precária, situado entre as linhas 
de transmissão da Chesf e a via Férrea e por isso em área de risco 
por conta da proximidade de uma torre de alta tensão, como tam-
bém pelas possíveis enchentes da área de várzeas.
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HIDROGRAFIA

Hidrografia

Curso d' água

ZONEAMENTO

Perímetro ZEIS Várzea Grande

LEGENDA

FONTE: ORTOFOTO SEUMA, 2017

ZEIS VÁRZEA GRANDE

DATUM SIRGAS 2000 UTM 24S

BAIRRO VÁRZEA GRANDE

INFORMAÇÕES GERAIS

POPULAÇÃO ESTIMADA 47 hab
ÁREA TOTAL 1,94 ha
DENSIDADE CONSTRUTIVA (%) 13,6%
DENSIDADE DE ÁREA LIVRE (%) 86,4%
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 Questões-chave para pesquisa aplicada:

Um conjunto de questões visando uma pré-pesquisa, que não tem a pretensão de “esgo-
tar” o conhecimento sobre a realidade das ZEIS no município, foi elaborado com o propósito 
de permitir mapear preliminarmente as as informações disponíveis e sistematizadas em 
Sobral. É muito importante embasar a equipe para a tomada das primeiras decisões e iniciar 
os encaminhamentos preliminares referente a temática.

Foi feita alguma atualização do PLHIS de 2012, mesmo que parcial? 

R: Não. A previsão de revisão é a cada 10 anos.

A secretaria utiliza algum plano específico para direcionar suas ações?

R: Plano Nacional de Habitação

Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS

Normativas Específicas de Cada Programa exemplo: 

Minha Casa Minha Vida -PMCMV

 Programa Nacional de Habitação Rural-PNHR, 

Programa de Urbanização e Melhoria das Condições de Habitabilidade,

Programa de Habitação de Interesse Social

Portarias Ministeriais exemplo: 464 que orienta a execução do trabalho social.

Existe algum cadastro atualizado do Déficit Habitacional do Município? (por família, 
por faixa renda, localização, na sede e distritos?

R: Sim. Além dos cadastros próprios da coordenadoria de habitação, são utilizados a base de 
dados do cadastro único que além dos dados socioeconômicos das famílias nos trazem as 
informações da tipologia dos imóveis, a presença de unidades sanitárias, entre outras. Vale 
ressaltar que mesmo não sendo obrigatório, o município de Sobral só efetiva o cadastro das 
famílias no CADÚNICO mediante visita no domicílio, o que torna as informações da base 
mais fidedignas.  
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Existe algum cadastro atualizado sobre a situação fundiária do município? 
Quantitativo de imóveis aptos a um programa de regularização fundiária?

R: Sim. Foram atualizados os cadastros dos seguintes Bairros:

Quais os projetos e programas já realizados nos últimos 4 anos, em andamento, ou 
previstos?

R: 

Habitação:

Projeto de Urbanização, e melhoria das condições de Habitabilidade do Bairro Vila Recanto II

Projeto de Unidades Habitacionais nos Bairros Padre Palhano, Alto Novo e Centro (Santa 
Casa e Tamarindo)

BAIRROS/DISTRITO
CADASTROS 
REALIZADOS E 
ATUALIZADOS

QUANTIDADE 
DE IMÓVEIS 
REGULARIZADOS

VILA RECANTO 525 437
DOM JOSÉ 804 428
COMPLEXO MOSENHOR 
ALOÍSIO PINTO 1.043 114
JOSÉ EUCLIDES (TERRENOS 
NOVOS - INFORMAÇÕES DO 
SISTEMA DE REGULARIZAÇÃO 
DO ESTADO DO CEARÁ)

5.041
a ser regularizado pelo Gov. 

do Estado em parceria com a 
Prefeitura de Sobral

ALTO DA BRASÍLIA 362 em andamento

USUCAPIÃO DE DIVERSOS 
BAIRROS (MELHORIAS 
HABITACIONAIS E DEMANDA 
ESPONTÂNEA)

75 46

COHAB I E II (INFORMAÇÕES DA 
COMPANHIA DE HABITAÇÃO 
DO CEARÁ - COHAB)

869 213

BONFIM 134 46
APRAZÍVEL 70 em andamento

TOTAL 8.923 cadastros atu-
alizados

1.272 imóveis regula-
rizados

VILA UNIÃO (LEVANTAMENTO 
INICIAL)

aprox. 2.250 imóveis

LOCALIDADE ALTO GRANDE 
(LEVANTAMENTO INICIAL)

aprox. 200 imóveis
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Empreendimento Residencial Jatobá I e II (MCMV)

PNHR Localidade de ALEGRE

Projeto de Urbanização e Melhorias das Condições de Habitabilidade do Assentamento 
Sem Terra/Parque Mucambinho Etapas I e II.

Projeto de Reconstrução de 68 unidades habitacionais com regularização fundiária no bairro 
José Euclides.

Empreendimento Residencial Orgulho Tropical I, II e III (Caiçara)

Programa de Construção e Reformas Habitacionais

Reassentamento das famílias localizadas no trecho de Urbanização da Margem Esquerda do 
Rio Acaraú (Derby Residence) em parceria com a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente 
- SEUMA

Projeto João de Barro desenvolvido através do termo de fomento com Centro De Formação 
Humana Padre Ibiapina – CEPROHPI

Programação de Locação Social

Projeto De Reassentamento Das Famílias Sinhá Sabóia (Jatobá Residence)

Regularização Fundiária:

Em andamento e concluídos:

Regularização Fundiária dos imóveis inseridos no Projeto de Urbanização, e melhoria das 
condições de Habitabilidade do Bairro Vila Recanto II, com 437 já regularizados;

Regularização Fundiária dos imóveis inseridos no Programa de Urbanização, Regularização 
e Integração de Assentamentos Precários – Parque Mucambinho – Sem Terra – Etapas I e II, 
com 428 já regularizados.

Regularização Fundiária dos imóveis do Complexo Monsenhor Aloísio Pinto, com 114 imó-
veis já regularizados;

Regularização Fundiária dos imóveis inseridos no Programa de Melhorias Habitacionais em 
Diversos Bairros, com 46 imóveis já regularizados.

Regularização Fundiária dos imóveis inseridos no Conjunto Habitacional Vila Malhadinha – 
Bonfim, com 46 imóveis já regularizados.

Regularização Fundiária dos imóveis construídos através de ocupações no Distrito do 
Bonfim – em andamento.

Regularização Fundiária dos imóveis inseridos no Projeto de Construção de Habitações de 
Interesse Social – Conjunto Cesário Barreto – Bairro Alto da Brasília “Paraíso das Flores”, com 
regularização em etapa de trâmites cartorários; 

Projeto de Regularização Fundiária de ocupações, por meio de Usucapião, em parceria com 
a Defensoria Pública dos Núcleos de Sobral e da Defensoria Geral do Governo do Estado, 
onde serão regularizados imóveis dos bairros: Dom José, Complexo Monsenhor Aloísio 
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Pinto e demandas espontâneas.

Programa de Regularização Fundiária do Bairro José Euclides, em andamento.

Previstos: 

Regularização Fundiária da localidade Alto Grande, com aproximadamente 200 unidades a 
serem regularizadas no segundo semestre de 2020.

Regularização Fundiária do Bairro Vila União, com aproximadamente 2.250 unidades a serem 
regularizadas em 2021.

O programa João de Barro ainda está ativo?

R: Sim.

Como é a estrutura operacional da secretaria? Existe alguma demanda de contrata-
ção de profissional? Consultoria?

R: A ) Em conformidade ao Art. 1º do Decreto Nº 1984, de 19 de janeiro de 2018, que dispõe 
sobre a alteração da estrutura organizacional, a distribuição e a denominação dos cargos 
em comissão da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, a nova 
estrutura organizacional básica e setorial definida em seus níveis de hierarquia, passa a ser 
da seguinte forma:

Nível Direção Superior:

Secretário

Nível Assessoramento:

Assessoria Técnica; 

Nível Execução Programática: 

Coordenadoria: Jurídica; 

Célula de Suporte e Acompanhamento Técnico Administrativo.

Coordenadoria da Assistência Social. 

Célula de Sistemas Operacionais. 

Núcleo de Suporte Técnico. 

Célula de Proteção Básica. 

Célula de Articulação de Programas e Projetos.

Célula da Proteção Especial. 

 Célula Gestão SUAS. 

Núcleo de Vigilância Socioassistencial; 
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Núcleo de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Célula de Benefícios Sociais. 

Coordenadoria de Habitação. 

Célula de Programas Habitacionais. 

Núcleo Administrativo e de Logística;

Núcleo de Articulação. 

Célula de Melhorias Habitacionais. 

Célula de Convivência Comunitária. 

Núcleo de Monitoramento. 

Núcleo de Vigilância Habitacional. 

Coordenadoria dos Direitos Humanos. 

Célula de Articulação. 

Núcleo da Diversidade Sexual;

Núcleo da Pessoa com Deficiência/Idosos;

Núcleo da Igualdade Racial; 

Núcleo de Crianças e Adolescentes. 

Nível Execução Instrumental: 

Coordenadoria de Administrativo Financeiro. 

Célula de Orçamento Finanças. 

Núcleo de Empenhos.

Célula de Patrimônio. 

Núcleo de Controle. 

Célula de Licitações e Contratos. 

Núcleo de Acompanhamento de Contratos e Convênios. 

Núcleo de Acompanhamento de Compras.

Ainda compõe a SEDHAS a UGP de Regularização Fundiária e a UGP de Prevenção a Violência  

B )- Sem previsão de contratações e consultorias.
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De onde vem os recursos para programas e projetos? O fundo está ativo? Como 
funciona?

R: A) Contratos de Repasse com a União

B) Tesouro Municipal

C) Fundo de Habitação de Interesse Social-FMHIS (ativo e em pleno funcionamento)

Existe algum tipo de parcerias em curso com entidades, OS, Governo Estado? Outros 
municípios?

R: SIM . Projeto João de Barro desenvolvido através do termo de fomento com Centro De 
Formação Humana Padre Ibiapina – CEPROHPI

Existe alguma atuação em conjunto com outras secretarias?

R: Sim, principalmente para ações de urbanização que demandam por reassentamento de 
famílias. Principais parcerias acorrem com a SEUMA e SEINFRA.

Algum membro do Conselho de habitação participa do Conselho do Plano Diretor?

R: Não compomos o Conselho do Plano Diretor. Em anexo enviamos a relação dos conse-
lheiros do CMHIS para subsidiar qualquer análise que seja necessária.

Quais as Principais problemáticas e desafios da questão habitacional no município?

R: O principal desafio é conseguir Linhas de financiamento para as intervenções de Habitação, 
principalmente inciativas de reposição de estoque, onde são melhoradas as condições de 
habitabilidade e de urbanização dos assentamentos precários respeitando a relação com o 
lugar de morar, vínculos de vizinhança ...  

Promover a sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais exemplo do MCMV 
que favorecem os interesses mercadológicos e detrimento aos condicionantes sociais e 
urbanísticos.

Comercialização dos imóveis e o retorno das famílias já beneficiárias aos assentamentos 
precários e o entrave que gera na hora da intervenção uma vez que o nome destas já consta 
no cadastro nacional.

Pode citar experiências positivas e negativas já realizadas, seja nesta gestão como 
anteriores? 

R: Positivas: Recanto, Sem Terra, Derby Residence, Jatoba Residence, Programa de Locação 
Social, João de Barro, PNHR/Alegre.

Experiências Desafiantes: intervenções nos moldes do MCMV.

Existe alguma análise pós uso, de experiências anteriores?

R: Sim, ao final das intervenções o setor social aplica uma pesquisa de pós ocupação.
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Atuação da secretaria de Habitação, principais planos e projetos em andamento e 
previstos.

R: Projeto de Reconstrução de 68 unidades habitacionais com regularização fundiária no 
bairro José Euclides.

Empreedimento Residencial Orgulho Tropical I, II e III (Caiçara) Trabalho Social

Programa de Construção e Reformas Habitacionais

Projeto João de Barro desenvolvido através do termo de fomento com Centro De Formação 
Humana Padre Ibiapina – CEPROHPI

Programação de Locação Social

Projeto De Reassentamento Das Famílias Sinhá Sabóia (Jatobá Residence)

Obs. Habitação é uma coordenadoria dentro da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação 
e Assistência Social - SEDHAS

Existe Cartografia onde é possível especializar em Mapa as áreas prioritárias para 
atuação da secretaria?

R: Sim

Existe levantamento das áreas e ZEIS com individualização das vias, lotes e 
edifícios? 

R: Acreditamos que sim, mas é necessário verificação com a SEUMA setor de mapeamento 
e georeferenciamento.

Há algum estudo sobre demanda futura de Habitação no Município?

R: Sim, projeções feitas pelo PLHIS.

Existe algum programa de Assistência Técnica Habitacional?

R: Ainda não, mas estamos verificando a possibilidade de atuação.
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