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RELATÓRIO DAP 

 

Técnicos de Análise da Proposta 

Fábio Nogueira da Silva, Economista; 

Elisângela Lijeron, Economista 

Gabriel Juraski, Engenheiro Ambiental; 

Raquel Taminato, Geógrafa; 

 

1 OBJETO 

Verificar os percentuais estabelecidos na proposta de minuta que estabelece 
normas para a gestão das Zonas Especiais de Interesse Social 2 – ZEIS 2. 

 

2 FATO 

Pedido de parametrização dos percentuais estabelecidos na minuta para 
demonstração de um possível resultado 

 

3 DOS PROCEDIMENTOS  

Os técnicos estabeleceram as seguintes etapas para chegarem ao resultado: 

• transformar o artigo 5 em tabela; 

• relacionar com as faixas do minha casa minha vida; 

• observar em mapas o comportamento dos domicílios particulares 
permanentes alugados correlacionado com a faixa de renda de acordo 
com a minuta; 

• pesquisar junto a ASMHAF a produtividade dos últimos 10 (dez) anos de 
Habitação de Interesse Social – HIS por faixa; 

• produzir uma tabela aplicando os percentuais estabelecidos, com a 
aplicação nas produções realizadas; 

• Resultado do relatório. 
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3.1 • Transformar o artigo 5 em tabela. 

Art. 5º. A produção habitacional de Interesse Social inserida na ZEIS 2 poderá 
ser diversificada, prioritariamente, atendendo o seguinte limite de ocupação: 

I – com até 100% (cem por cento) enquadrada como Habitação de Baixa 
Renda – HBR, com destinação de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de 
unidades habitacionais para atendimento do cadastro da AMHASF; 

II – com até 75% (setenta e cinco por cento) enquadrada como Habitação de 
Mercado Popular – HMP, com destinação de no mínimo, 15% (quinze por 
cento) de unidades para atendimento do cadastro da AMHASF; 

III – com até 50% (cinco por cento) enquadrada como Habitação de Mercado – 
HM, com destinação de, no mínimo 10% (dez por cento) de unidades para 
atendimento do cadastro da AMHASF. 

Parágrafo único. Caso o empreendedor opte pelos incisos II ou III, deverá 
produzir, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento). 

 

Ver tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Artigo 5 e sua classificação por faixa correlacionada as faixas do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCM 

RENDA DOMICILIAR HBR HMP HM
FAIXA 1 < 3 SM  HABITAÇÃO DE BAIXA RENDA (HBR) até 100% mínimo 25% mínimo 25%
FAIXA 2 >=3 < 5 SM HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR (HMP  - até 75% mínimo 25%
FAIXA 3 >=5 < 10 SM HABITAÇÃO DE MERCADO (HM) - - até 50%
AMHASF ATENDIMENTO DO CADASTRO DA AMHASFmínimo 20% mínimo 15% mínimo 10%

PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL EM ZEIS 2
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3.2 Mapeamento do comportamento dos domicílios particulares 
permanentes alugados correlacionado com a faixa de renda de acordo 
com a minuta; 

Os mapas com os domicílios particulares permanentes alugados assim como 

sua proporção foram identificados logo abaixo: 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, censo 2010, elaborado pela PLANURB 
 

 



5 
 

Os mapas com a renda dos domicílios particulares permanentes divididos pela 

faixa de renda 1, 2 e 3 propostas na minuta identificados logo abaixo: 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, censo 2010, elaborado pela PLANURB 
 

Em uma análise visual, podemos correlacionar que a necessidade habitacional 

a partir dos domicílios alugados é na região com faixa 2 e 3 da minuta 

3.3 Pesquisar junto a ASMHAF a produtividade dos últimos 10 (dez) anos 
de Habitação de Interesse Social – HIS por faixa; 

Uma pesquisa realizada com a Agência Municipal de Habitação Social e 
Assuntos Fundiários AMHASF, aplicando os percentuais estabelecidos no 
artigo 5, na tabela abaixo: 
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Faixas minha casa minha vida de 2009 a 2019 (salário mínimo de 2009 R$ 465,00) 
Faixa 1 - famílias com renda de até R$ 1.800,00: valor máximo do imóvel de R$ 82 mil; financiamento de até 120 meses, com prestações 
mensais que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, conforme a renda bruta familiar, sem juros; subsídios podem chegar a 90% do valor do imóvel.  
Faixa 1,5 - famílias com renda de até R$ 2.600,00: valor máximo do imóvel de R$ 122 mil; financiamento de até 360 meses, com taxas de 
juros de 5% ao ano e subsídios de até R$ 47,5 mil, conforme a renda bruta familiar.  
FAIXA 2 - famílias com renda de até R$ 4.000,00: valor máximo do imóvel R$ 180 mil; financiamento de até 360 meses, com taxas de juros 
variando de 5,5% a 7%, e subsídios de até R$ 29 mil, conforme a renda bruta familiar.  
FAIXA 3: famílias com renda de até R$ 7.000,00: valor máximo do imóvel R$ 180 mil; financiamento de até 360 meses, com taxas de juros de 
8,16% a 9,16%, sem subsídios.12 

Faixas Artigo 5, Salário Mínimo de 2020 R$ 1.045,00 

Faixa 1 – até 3 salários mínimos; Faixa 2 – acima de 3 até 5 salários mínimos; acima de cinco até 10 salários mínimos 

Tabela 2 - Produtividade dos últimos 10 (dez) anos de Habitação de Interesse Social – HIS, de 2009 a 2019, por faixa e a 
aplicação dos percentuais estabelecidos no Artigo 5, considerando as produções realizadas; 

SIMILARIDADE APLICAÇÃO SEM A 
NOVA REGRA

RESULTADOS SEM A 
NOVA REGRA

RESULTADOS 
COM A NOVA 

REFERENTE AO 
ARTIGO 5

TOTAL DE UNIDADES 
PRODUZIDAS ENTRE 

2009 A 2019

% DE IMÓVEIS 
DESTINADO A HBR 
DO TOTAL DE HIS

% APLICADO A 
HBR

TOTAL DE 
IMÓVEL 

DESTINADO A 
HBR

TOTAL DE 
IMÓVEL 

DESTINADO A 
AMHASF

% DE IMÓVEIS 
DESTINADO A 

HBR DO TOTAL 
DE HIS

% DE 
IMÓVEIS 
FAIXA 2 E 

3  DO 
TOTAL DE 

HBR
FAIXA 1 R$ 1.800,00 FAIXA 1 (HBR) 9.957 100% 9.957 1.991

FAIXA 1,5 R$ 2.600,00 FAIXA 1 (HBR) 1.232 100% 1.232 246
FAIXA 2 R$ 4.000,00 FAIXA 2 (HMP) 35.970 25% 8.993 1.349 42,04%

FAIXA 3 R$ 7.000,00 FAIXA 3 (HM) 4.839 25% 1.210 121 5,66%

51.998 21.391 3.708 48%

HISTÓRICO

MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA

41%

APLICAÇÃO COM A NOVA REGRA

22%  

Fonte: Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (AMHASF) 2020, elaborado pela PLANURB 
*HBR – Habitação Baixa Renda; HMP – Habitação Mercado Popular; HM – Habitação do Mercado; HIS – Habitação de Interesse Social. 
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4 ANÁLISES, RESULTADOS E AVALIAÇÃO 

4.1. Referente a análise 

Os artigos propostos e seus respectivos percentuais apresentados, foram 

aplicados, partindo do princípio que, caso fossem aplicados, o comportamento 

seria o exposto na tabela 2. 

4.2 Do alinhamento dos dados 

Os dados alinhados, nos mostram que em uma linha de corte por faixa de 

renda dos domicilios e domicilios alugados, verificou uma possível correlação. 

A Faixa 2 (de 3 a 5 salários mínimos) foi a que mais atrelou aos maiores 

percentuais de domicílios particulares permanentes alugados, que por sua vez 

ao olhar na tabela de produtividade dos HIS em Campo Grande, foi a faixa que 

mais produziu.  

4.3 O resultado da observação das correlações ao aplicar o artigo 5 

Com a aplicação dos percentuais propostos da minuta nas unidade produzidas 
durante os 10 anos analisados: 

a. O total de imóveis destinados à Habitação de Baixa Renda -  HBR 
(Faixa 1), pularia de 11.189 unidade habitacionais, ou seja 21% 
(vinte e um por cento) do total de imóveis produzidos, para 21.391 
unidades habitacionais, ou seja 41,13% (quarenta e um virgula 
treze por cento) do total, crescimento de 91,2%; 
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b. A Faixa 2 e 3, contribuiria com 48% (quarenta e oito por cento) 
das 21.391 unidades habitacionais proporcionados pelos critérios 
estabelecidos pelo Artigo 5;  

 

 

4.4 Avaliação 

As observações nos levam a uma expectativa, de que a nova regra possibilita 

aumentar a produção de habitações de baixa renda, se caso mantiver os 

mesmos comportamentos dos 10 (dez) anos anteriores. A contribuição das 

outras faixas estabelecidas pela nova regra, demonstra um incremento próximo 
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a 100% (cem por cento) em novas unidades de HBR, visto que as 

necessidades habitacionais na faixa 2 e 3, ainda é uma tendência muito clara.  

 

Este é o relatório, 

Atenciosamente, 

Campo Grande, 25 de novembro de 2020. 

 

Fábio Nogueira da Silva 

Diretor de Avaliação, Produção e Análise de Informações – 
DAP/PLANURB 


