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TEMA 8
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Ambiental de Campo Grande (PDDUA):

Política Municipal de Habitação



“Políticas Públicas são um 

conjunto de ações e 

decisões do governo, 

voltadas para a solução de 

problemas da sociedade”
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Políticas no PDDUA
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- PDDUA (Lei Complementar n.
341/2018 e suas alterações)
determina que as políticas
indicarão planos, programas,
projetos e ações e devem ser
implementadas pelo Município
em observância ao PDDUA.

Políticas

Planos

Programas

Projetos

Ações

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo Grande
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Política de Habitação de Interesse 
Social

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Campo 
Grande/MS a Política de Habitação de Interesse Social consiste em incentivar habitações 

dotadas de infraestrutura completa, promovendo a inclusão social, econômica e ambiental 
em novos empreendimentos, nas requalificações e nas regularizações fundiárias.
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Público-alvo
Famílias com rendimento mensal de até 10 (dez) salários

mínimos, prioritariamente às famílias com renda mensal de até

3 (três) salários mínimos:

Grupo prioritário

a) Chefiadas por mulheres;

b) Integradas por pessoas com deficiência;

c) Demais critérios estabelecidos por programas específicos.
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Diretrizes
a) Acesso à moradia digna, com infraestrutura e serviços

públicos para a população de baixa renda, prioritariamente
aquelas com rendimento de até 3 (três) salários mínimos
mensais, chefiadas por mulheres ou integradas por pessoas
com deficiência e demais critérios estabelecidos por
programas específicos;

b) Incentivo à faixas salariais diferenciadas;

c) Promoção da diversificação de modalidades de acesso à
moradia, tanto nos produtos, quanto na forma de
comercialização, adequando o atendimento às características
socioeconômicas das famílias beneficiadas;
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Diretrizes
d) Ocupação das áreas já parceladas para produção de

habitação de interesse social, próxima às áreas centrais ou
das Zonas de Centralidades, prioritariamente;

e) Utilização de vazios urbanos, edificações não utilizadas ou
subutilizadas que descumpram a função social da
propriedade para produção habitacional;

f) Promoção de regularização fundiária;

g) Garantia da acessibilidade nas urbanizações de interesse
social e moradias destinadas as pessoas com deficiência;
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Diretrizes
h) Promoção de programas habitacionais que contemplem o

aluguel social destinado a atender necessidades advindas
de vulnerabilidade temporária e calamidade pública,
respeitados os requisitos estabelecidos na Lei n. 8.742, de 7
de dezembro de 1993.

i) Instituição de planos, programas, projetos e ações que
busquem a melhoria da qualidade das habitações de
interesse social;
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Ações
A promoção será feita a partir dos seguintes eixos:

a) Reforma e adequação de edificação ou conjunto de
edificações;

b) Ações de parcelamento do solo;

c) Construção;

d) Assistência técnica;

Deverão ser integradas às demais políticas de
desenvolvimento urbano, voltadas à melhoria de qualidade de
vida da população.
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Vinculação
A Política de Habitação de Interesse Social está vinculada às
Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), de acordo com o
artigo 51, parágrafo único do PDDUA.

Nas ZEIS será garantida a promoção da ocupação
diversificada, observando as porcentagens diferenciadas para:

1 - Habitação de Baixa Renda (HBR);

2 - Habitação de Mercado Popular (HMP);

3 - Habitação de Mercado (HM), assim como atividades de
comércio e serviços.
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Tipologias de habitação
De acordo com o Anexo 1 – Definições do PDDUA.

Habitação de Baixa Renda (HBR): unidade habitacional contendo no
máximo uma vaga na garagem e uma instalação sanitária, destinada
À população com renda familiar de até 3 (três) salários mínimos.

Habitação de Mercado Popular (HMP): unidade habitacional, contendo,
no máximo, uma vaga na garagem e até 2 (duas) instalações
sanitárias, destinada à população com renda familiar acima de 3 (três)
e até 6 (seis) salários mínimos;

Habitação de Mercado (HM): unidade habitacional destinada a
população de renda familiar de 6 (seis) até 10 (dez) salários mínimos.
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Objetivos

a) Garantia da acessibilidade nas urbanizações de interesse 
social e moradias destinadas as pessoas com deficiência;

b) Redução do déficit habitacional;

c) Atendimento à população em situação de vulnerabilidade 
social;
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Regras Complementares

a) O Poder Executivo Municipal apoiará a utilização de
tecnologias sustentáveis na produção de habitação de
interesse social, tais como, reaproveitamento da água e
energia elétrica, energias renováveis, visando a redução
nos custos de produção, uso, operação ou manutenção,

b) Na implantação de novos empreendimentos habitacionais,
o projeto deve observar, em seu entorno, a existência de
equipamentos comunitários e urbanos, transporte público e
infraestrutura.
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OBRIGADO!


