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I. ANTECEDENTES 
 
 
A Prefeitura Municipal de Goiânia realiza trâmites junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
para efetivar operação de crédito destinada à implantação do Programa de Melhoria Ambiental do Córrego 
Macambira e do Ribeirão Anicuns. Iniciado em 2003, o processo de financiamento contou com Missão de 
Analise realizada no período do 1 ao 30 de Setembro de 2005. 
 
O Programa tem por objetivos a melhoria do quadro ambiental de Goiânia e para atingir este propósito serão 
realizadas: (i) obras de drenagem e tratamento de encostas; (ii) recuperação das margens do Córrego 
Macambira e do Ribeirão Anicuns, com implantação de um Parque Linear onde hoje existem ocupações com 
usos residenciais, industriais, comerciais e de serviço; (iii) implantação de dos Parques Urbanos Ambientais. 
   
A instalação dos Parques implicará desapropriação de terras e edificações urbanas, seguidas do deslocamento 
de população e atividades econômicas.  
 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento determina que toda operação de crédito para projetos 
envolvendo desapropriação de imóveis, deslocamento involuntário de população e atividades econômicas 
deve contar com um plano específico para tratamento do tema (OP710).  
 
Em atendimento à OP 710, vem sendo elaborado, desde 2003, o Plano de Ações para Relocalização de 
População e Reinstalação de Negócios, designado pela sigla PARR – MACAMBIRA ANICUNS. Em Junho de 
2004 foi construída a primeira versão 1 do plano. Em novembro do mesmo ano, ocorrem mudanças no poder 
local, com eleição de novo prefeito. A nova administração propõe aperfeiçoamentos no Projeto, os quais 
alteram a quantidade de imóveis afetados, exigindo, consequentemente, uma revisão do PARR-Macambira 
Anicuns. Essa revisão ocorre no período de Abril a Julho de 2005, data em que é elaborada a versão 2 do 
plano, sendo o documento enviado ao BID para apreciações, antes que se realizasse a Missão de Analise.   
 
Quando da realização da Missão de Analise, em Setembro de 2005, o documento anteriormente enviado ao 
BID foi apreciado e discutido pelos especialistas do BID, em especial por Maria Claudia Perazza, quem 
supervisionou o processo de elaboração do plano. 
 
 Contando com as criticas e recomendações brindadas durante a Missão de Analise, foi realizada uma revisão 
e atualização do Plano. Em decorrência do longo período, mais de dois anos, e com intuito analisar a situação 
dos cursos d’água e avaliar a hipótese de um possível adensamento populacional nessa região desde a 
elaboração do PARR, foi realizada uma visita a campo, no bairros Lindeiros aos Córregos Macambira e 
Ribeirão Anicuns, entre os dias 15 e 18 de fevereiro de 2008. Importa destacar que não foi constado nenhum 
adensamento significativo nas margens desses Córregos. 
 
 
 
 
 
 
 

A. Ajustes de Projeto e redução do universo afetado 
 

Entre os vários efeitos dos ajustes realizados no período 2003/2005, o principal deles foi a redução 
significativa da quantidade de imóveis, população e atividades econômicas afetados e isto esta em total 
sintonia com a diretriz central da OP/710 que recomenda sejam realizados todos os esforços possíveis de 
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ajustes de Projeto, visando reduzir ao máximo a quantidade de população submetida a deslocamento 
involuntário. Com efeito, a quantidade de imóveis afetados se reduz de 1879 casos, (versão 1 do PARR, em 
2003)  dos quais 1222 moradias,  para 843 casos, ( versão 2 do PARR, em 2004), dos quais 346 moradias, na 
versão de setembro de 2005, 780 casos, e nessa versão 684 casos, dos quais 227 moradias.  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 1 Redução de Imóveis Afetados no período 2003/2005 
 

PROGRAMAS  ALTERNATIVAS APLICAVEIS 
     
    Aquisição através da Desapropriação,  
   seguida de Indenização em Dinheiro 

Programa de Aquisição de Imóveis   
    

    
Aquisição através da Outorga Onerosa 

do 
   Direito de Construir 
     
   

   
Transferência para Núcleos 

Habitacionais 
    construídos pela PMG 
     
    
Programa de Remanejamento de   Transferência para Moradia adquirida no 

População  mercado imobiliário local/regional 
     
    
      
   Indenização em Dinheiro 
     
   

    
Compensação, em dinheiro, pelo valor 

do 
   imóvel 
Programa de Apoio a Reinstalação    
de Atividades Econômicas    
     
   Apoio técnico para reinstalação 
     

 
 

 
A redução dos casos afetados resultou da convergência dos seguintes ajustes de Projeto :  (i) redefinição da área de 
intervenção dos Parques, tendo sido determinado, para ambos os rios, a implantação de Parque Linear em faixas 
continuas de 30 metros de largura ao longo de cada margem; em substituição as faixas anteriores, que 
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consideravam 50 e 100 metros de margem para o Macambira e Anicuns, respectiva,mente;  (ii) a retirada das 
margens de três córregos contribuintes dos dois rios, como território onde se implantaria Parques Lineares, a saber, 
Córrego Goiá , afluente da margem esquerda do Macambira, e córregos Capuava e Santa Helena, afluentes do 
Anicuns ; (iii) retirada, dos desenhos do Projeto, o Parque Ambiental dos Buritis e o Parque das Águas, ficando a 
proposta original ajustada de quatro para dois Parques Ambientais Urbanos; e (iv) ajustes no traçado dos Parques 
Ambientais Urbanos, reduzindo afetação, em especial,  da quantidade de imóveis de posse e uso institucional. 
 
Nas versões 1 e 2 do PARR,  foram propostas ações que deveriam ser aplicadas em duas escalas :  
 

(i) Áreas onde deveriam ocorrer desapropriações e ou remanejamento de população e de atividades 
Econômicas;  

(ii) Áreas onde não ocorreriam desapropriações e ou remanejamento de pessoas e atividades econômicas, 
compostas por uma faixa de 30,1 a 50 metros para o caso do Macambira e 30,1 a 100 metros para o 
caso do Anicuns e pelos territórios onde se pretendia implantação de quatro Parques Ambientais 
Urbanos. Para imóveis situados neste território, a proposta foi celebrar, com os proprietários, usuários 
e moradores dos imóveis, os seguintes acordos: a) Termos de Ajuste de Conduta, em especial para 
atividades econômicas b) Contratos de Concessão de Uso, em particular para residências situadas em 
condomínios e/ou cuja proximidade poderia facultar a criação dos mesmos, visando surgimento e 
consolidação de novas condutas de uso e manejo do território; c) promulgação de instrumentos legais 
para congelamento ambiental da área, na perspectiva de impedir que novas propriedades fossem ali 
instaladas Assim, não se considerou suficiente apenas reduzir a quantidade de casos afetados, mas 
reduzir apontando o que deve ser feito com aqueles que foram desafetados, por estarem localizados 
alem da faixa de 30 metros das margens, e nos territórios dos futuros Parques Ambientais Urbanos.  

 
 
As ações para o caso de imóveis e população situados alem do território dos 30 metros de margem ficam 
mantidas,  e serão assumidas e realizadas pelas instancias determinadas pela Unidade Executora do Projeto. 
Nesta ultima versão do PARR, tendo, presente documento é, portanto, dedicado, exclusivamente no objeto 
por excelência do plano, a saber, as ações de desapropriação e remanejamento de população e atividades 
econômicas localizadas dentro do território de 30 metros de margem de ambos os rios e nos territórios onde se 
pretende implantar Parques Ambientais Urbanos. 
 

 

B. Estudos e Pesquisas Realizados 
 

 
Para determinar a quantidade de imóveis, bem como conhecer as características da população foram 
realizadas as seguintes pesquisas:  
 
1) Pesquisa de campo para Contagem e Caracterização de Imóveis e População afetados Qualificada  
 
 A pesquisa consistiu na contagem e caracterização de todos os imóveis e população situados no território 
compreendido entre as nascentes do córrego Macambira, no Setor Novo Horizonte, até a região norte de 
Goiânia, obedecendo a uma distância de 50 metros para cada margem (no caso do córrego Macambira) e de 
100 metros (no caso do Ribeirão Anicuns). Esse perímetro era aquele considerado, inicialmente, em 2003, 
como o território onde seriam implantados os Parques Linear e Ambiental. 
A realização da pesquisa contou com os seguintes cuidados prévios a entrada dos pesquisadores na área : (i) 
registro fotográfico de cada um dos imóveis presentes no território, (ii) serviço de topografia, realizando 
materialização da poligonal da pesquisa, tendo sido inseridos piquetes de madeira que serviram de referencia 
aos pesquisadores para se situarem dentro da faixa de 50 e 100 metros de margem; (iii) elaboração de Mapa 
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Base de logística de campo, dividindo a área em 8 trechos de pesquisa, 1 cada um deles ampliado em escala 
1:50.0000 permitindo visualizar a localização e nome das ruas e quadras onde estavam situados os imóveis 
previamente fotografados. Cada quadra/rua do mapa recebeu um numero, acrescentado ao numero de cada  
questionário de pesquisa, de maneira a garantir a possibilidade de identificar, territorialmente, cada um dos 
questionários. Esse cuidado possibilitou o manejo dos questionários e resultados da pesquisa no interior da 
faixa de 50 e 100 metros de margem, tornando possível isolar apenas aqueles situados a 30 metros de margem 
de ambos os rios, quando assim ficou definido o território de implantação do Parque Linear. No ANEXO I do 
presente documento estão a metodologia e os procedimentos operacionais da pesquisa. No ANEXO II estão 
as fotos de cada um dos imóveis pesquisados.  
 
 
b) Pesquisa de campo especifica para atividades econômicas (comércio, serviços e indústrias). Nestas 
empresas foi aplicado um questionário para caracterização da atividade. Os procedimentos metodológicos 
adotados, bem como o questionário de pesquisa, estão registrados no ANEXO III do presente documento. As 
informações obtidas de cada empresa foram transcritas para planilha especifica constante do ANEXO IX do 
presente documento. 
 
c) Pesquisa estimativa do Valor dos Imóveis afetados 
 
Foi realizada pesquisa de campo e pesquisa junto a imobiliárias locais. No caso da pesquisa de campo, para as 
áreas com imóveis particulares foi adotado no cálculo o “Método Comparativo de Dados de Mercado” e para 
as áreas públicas foi adotado o “Método do Custo de Reprodução de Benfeitorias”.O primeiro consiste 
obtenção de um valor através da comparação com outros assemelhados, coletados no mercado, fazendo uma 
homogeneização da pesquisa. O segundo apropria valor a benfeitoria ali construída, através da reprodução dos 
custos de seus componentes. Utilizou-se neste método a tabela de depreciação de Hoss-Heideck e dos índices 
econômicos SINAPI. (Serviço Nacional de Preços Imobiliários). A metodologia, bem como os resultados 
obtidos constam no ANEXO IV do presente documento. 
 
 
2) Pesquisas documentais e entrevistas institucionais, tendo sido levantados, organizados e analisados : (i) 
junto a Procuradoria Jurídica do Município, leis e decretos condicionantes do processo de desapropriação e 
remanejamento de população e a coletânea obtida compõe o ANEXO XIV do presente documento. (ii) Junto 
a Secretaria de Planejamento, Relatórios técnicos relacionados com o Plano Diretor de Goiânia; (iii) junto a 
Secretaria de Obras e Habitação, estudos sobre a construção de Conjuntos Habitacionais em Goiânia, com 
ênfase nas lições aprendidas; (iv) Junto a Secretaria de Meio Ambiente, foram realizadas cinco reuniões para 
discussão de normas relativas a ocupação e desocupação das margens do Córrego Macambira e do Ribeirão 
Anicuns, alem de coleta de leis e decretos relacionados ao assunto; (v) junto a Secretaria do Desenvolvimento 
Econômico, foram realizadas quatro reuniões e exame de dados sobre as atividades econômicas efetadas, (vi) 
junto aos arquivos IBGE, foram organizados dados dos Censos, em especial dos censos demográficos e 
econômicos. 
 
3) Atualização da Contagem Qualificada 2005 

                                                 
1 O território de pesquisa foi dividido em oito trechos, assim constituídos: Trecho 1: compreende a região que se estende das nascentes do Córrego 
Macambira até a Avenida Milão, no Setor Celina Park, atingindo os bairros: Novo Horizonte, Jardim Europa, Celina Park, Vila Adélia; Vila Mauá e 
Parque Oeste Industrial;Trecho 2: desde da Avenida Milão (Setor Celina Park) até a Avenida Castelo Branco, atingindo os bairros  Parque Oeste 
Industrial, Bairro Goiá 2, Jardim Leblon, Cidade Jardim, Conjunto Rodoviário; Vila Adélia, Vila Santa Rita e Bairro Industrial Mooca.Trecho 3: foi 
incorporado ao trecho 2. Trecho 4: vai da Avenida Castelo Branco até a Avenida Padre Wendel, compreendendo os setores: Capuava, 
Esplanada do Anicuns, Bairro São Francisco, Bairro Aeroviário e Vila João Vaz. Trecho 5: estende-se da Avenida Padre Wendel à Avenida Mato 
Grosso do Sul abrange o setores: Vila São José, Setor Perim e Vila João Vaz.Trecho 6: inicia-se na Avenida Mato Grosso do Sul até a Avenida 
Marechal Rondon, atinge os setores: Vila São Paulo, Setor Progresso, Setor Gentil Meireles, Vila Santa Helena e Vila Fernandes, Vila Abajá, 
Campinas, Vila São José e Vila Irany.Trecho 7: estende-se da Av. Marechal Rondon até a Avenida Goiás Norte, atinge os setores: Urias Magalhães, 
Vila Nossa Senhora Aparecida e Criméia Oeste.Trecho 8: abrange a área que inicia na Av. Goiás e vai até a Unidade de Conservação Ambiental - 03 
(UCA-03), atingindo os setores: Urias Magalhães, Vila Roriz, Criméia Leste, Criméia Oeste e Goiânia II. A analise apresentada neste documento 
focaliza os resultados de todos os trechos, uma vez que esta divisão foi feita basicamente para fins de organizar a logística de campo. Sem embargo, no 
ANEXO VIII do presente texto estão as planilhas de transcrição de dados apresentando os resultados obtidos também por trechos.  
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Para redimensionamento do tema, frente a atual configuração de Projeto, foram realizados os seguintes 
encaminhamentos. 1)  Lançamento da faixa de 30 metros de Parque Linear em nova Base Digital, associando, 
para construção da referida Base, os seguintes elementos (i) mapa Urbano Digital de Goiânia – versão 15 (ano 
2004); (ii) levantamento Topográfico e Cadastral das margens do Ribeirão Anicuns e Córrego Macambira 
(elaborado pelo Centro Federal de Tecnologia do Estado de Goiás – CEFET-GO ); (iii) imagem de satélite 
com cobertura de 80km2 (Julho / 2002), 2) Recontagem dos imóveis presentes na nova poligonal do parque, 
utilizando para tanto, base de dados gerada pela Contagem Qualificada realizada em 2004, verificada através 
de visitas de campo para confirmação dos dados e álbum contendo foto de cada um dos imóveis pesquisados 
em 2003/2004.  
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4. Envolvimento da Populaçao na elaboraçao do PARR Macambira Anicuns 
 
 
A elaboração do PARR Macambira Anicuns contou com a participação das famílias e empresários e esta 
participação foi plasmada através de uma serie de Consultas, realizadas em conformidade ao estipulado pela 
OP/710. No ANEXO V do presente documento esta o Dossiê de Consultas realizadas com as famílias 
afetadas. Neste Dossiê o leitor encontrara, (i) modelo do convite utilizado para mobilização das pessoas; (ii) a 
pauta de cada reunião; (ii) listado de questões colocadas pelos participantes sobre a desapropriação e 
remanejamento;  (iii) as fotos de cada uma das reuniões, seguida da lista de presença, com nome e assinatura 
dos participantes.  
 
Com a população afetada por desapropriação e remanejamento foi realizado um ciclo de consultas composto 
de seis  reuniões de consulta, com presença de 304 pessoas afetadas por desapropriação e/ou remanejamento, 
na discussão do PARR/MACAMBIRA ANICNUS. As reuniões foram realizadas no período de Abril a Junho 
de 2004, em diferentes bairros inseridos no território onde se pretende instalação dos Parques,  (i) Reunião 
realizada na Vila Roriz, no Centro Comunitário Jesus de Nazaré, com presença de 102 pessoas afetadas, (ii) 
reunião realizada na no bairro Vila Adelia, nas dependências da Assembléia de Deus Vila Adélia, com 
presença de 35 pessoas afetadas, (iii) reunião realizada no bairro Novo Horizonte,  no Conjunto Cachoeira 
Dourada, com presença de 53 pessoas afetadas (iv) reunião realizada na Vila Luciana,  na Associação de 
Moradores, com  presença de 34 pessoas afetadas,(v) reunião realizada no Bairro São Jose, no Centro de 
Recuperação de Alcoólatras, com presença de 32 pessoas afetadas (vi) reunião realizada na Vila Irany, em 
sala  da Escola Municipal Roure, com presença de 29 pessoas afetadas. 
 
Alem das reuniões para consulta especificamente as pessoas afetadas por desapropriação e remanejamento, 
houve envolvimento de outros setores da sociedade local no processo de elaboração do PARR. O tema foi  
também apresentado e discutido na Câmara de Vereadores de Goiânia e no ANEXO VI do presente 
documento esta a ajuda memória, fotos do evento e lista com nomes e respectivas assinaturas dos 
participantes. O tema foi  ainda apresentado e discutido junto ao Conselho Municipal de Habitação de 
Goiânia, com 19 participantes, estando o registro do evento no ANEXO VII do presente documento. 
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II. DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZACAO DOS IMOVEIS E POPULACAO  

A. Geral 
 
É da ordem de  684 a quantidade de imóveis existentes nas margens de 30 metros do Córrego Macambira e do 
Ribeirão Anicuns, territórios onde se pretende instalação de Parque Linear e nos territórios onde se pretende 
implantação de Parques Ambientais Urbanos.  
 

Terrenos Livres 401 3 404 59,06%

Moradias 209 18 227 33,19%

Atividades Economicas 23 1 24 3,51%

Institucional 28 1 29 4,24%

Total 661 23 684 100,00%

TABELA 1: IMÓVEIS EXISTENTES EM ÁREAS PRETENDIDAS PARA A INSTALAÇÃO DE PARQUES

Tipología Paque 
Linear

Parques 
Ambientais

Total (%)

Parques

 
 
Do total de 684 casos afetados, 59 % são terrenos desocupados, sem edificações (404 casos), 33% são 
moradias, (227casos), 3,5% referem-se a imóveis onde se desenvolvem atividades econômicas (24 casos) e 
4,24% (29 casos) referem-se a uso institucional, desenvolvidos em terrenos/edificações públicas. Este perfil 
de usos e ocupações dos imóveis afetados minimiza consideravelmente o processo de deslocamento 
involuntário de população, uma vez que menos da metade (33%) do universo afetado são moradias.  
 
 
Ilustração 2 Universo Afetado, segundo Usos dos Imóveis, por Tipo de Parque 
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B. Terrenos Desocupados 
 
Por terrenos desocupados se entende terrenos sem usos/edificações, e no caso em pauta é de 405 a quantidade 
de casos existentes ao longo do território de 30 metros das margens do Macambira e do Anicuns. 
 

Privados Publicos

Parque Linear 380 21 401

Parques Ambientais Urbanos 2 1 3

TOTAL 382 22 404

TOTAL

Tabela 2 : Universo de Terrenos desocupados, por tipo de Propriedade
Tipo de Propriedade

Componentes

 
 
 
A maioria dos terrenos afetados pertence a particulares , com 94% deles localizados no território onde se 
pretende instalação do Parque Linear.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em termos de área (m2), juntos, os 404 terrenos desocupados formam uma superfície de mais de q dois 
milhões de metros quadrados. 
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Quant. Superfície ( m2) Quant. Superfície ( m2) Quant. m2

Parque Linear 380 1.075.189 21 921.060 401 1.996.249
Parques Ambientais 2 114.212 1 257.986 3 372.198

TOTAL PARQUES 382 1.189.401 22 1.179.046 404 2.368.447

TOTAL

Tabela 3 : Terrenos Desocupados, segundo  superfície m2

Privados Publicos
 Terrenos Desocupados

Componentes

 
 
 
 
Apesar dos terrenos pertencentes a particulares representarem, quantitativamente, 94% do total, esta 
proporção se altera radicalmente quando o tema é observado em termos de superfície dos terrenos afetados. 
Conforme mostra a figura a seguir, os quatro terrenos de propriedade pública. 
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C. Moradias e Famílias 
 
Do total de 684 imóveis afetados, 227 deles são moradias, ocupadas por uma família cada uma delas. O 
tamanho médio das famílias é 3,5 pessoas e, assim, a liberação destes imóveis para implantação dos Parques 
implicará deslocamento de cerca de 795 pessoas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As moradias afetadas podem ser classificadas em dois grupos: 
 
(i) moradias regulares, representadas pelas por 158 habitações construídas em terrenos particulares, 

obtidos por transações de mercado, todas elas instaladas ao longo do território onde se pretende 
instalação do Parque Linear, e 

(ii) moradias irregulares, representadas por 69 habitações precárias,  construídas em locais sujeitos a 
enchentes, a partir de invasões de terrenos públicos, que estão dispersas em vários locais ao longo 
das margens do Macambira e do Anicuns; 

 
 
 
 
Ilustração 3 Moradias Regulares e Irregulares, por Tipo de Parques 
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TABLA 4 Moradias Afetadas por tipo de Parque

Componente
Número de Moradias 
Afetadas (%)

Paque Linear 209 92%

Parques Ambientais Urbanos 18 8%

TOTAL 227 100%
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A população é predominantemente natural do Estado de Goiás, com 70% dos chefes de família pesquisados 
tendo declarado estada situação, contra 11,29% declarados como originários  do Mato Grosso; 4,03% da 
Bahia e 2,63% de São Paulo. 
 

Ilustração 4 Origem das famílias afetadas 

Origem das Familias

Goias

Mato Grosso

Bahia
São Paulo Outros

 
 
 
 
 É antiga a ocupação dos imóveis. Resultados das pesquisas indicaram que 7% das famílias ocupam a moradia 
há mais de 30 anos; 36% delas está há mais de uma década. Entretanto, a região continua atraindo a 
população, pois 12,90% das famílias residem no local há menos de 1 ano.  
 
As famílias são predominantemente jovens, com 32% dos moradores na faixa de até 18 anos. 
A renda familiar mensal predominante (56% do total), é de um a três salários mínimos; 16% das famílias 
recebem entre 4 e 5 mínimos e 24% possuem rendimento superior a 5 salários.  
 

Ilustração 5 Renda Familiar 
 
 

Renda Familiar

menos de 360
4%

a 720 361
56%

a 1800  721
16%

mais de 1800
24%

 
 
 



 15

No que diz respeito à condição  de ocupação dos imóveis, 68% das famílias são donos/proprietários das 
moradias que ocupam contra 32% de famílias locatárias e ou que ocupam o imóvel na condição de Cedidos.  
 
Quanto ao conhecimento do nível de regularização, 34% das famílias entrevistadas declararam conhecer a 
titulação do imóvel que ocupam, declarando como regularizados, conforme registrado na tabela a seguir. 
 
A tipologia das construções é caracterizada por construções em alvenaria (98%) e predominância de 
edificações com 4 ou 5 cômodos (40,73%). Merece destaque o número representativo de famílias com 
habitações de 6 ou 7 cômodos (27,02%), conforme tabela a seguir. 
 

Tabela 1 Número de Cômodos dos Imóveis da Região 
 

Quantidade de Cômodos % das Edificações 
01 1,21% 
02 a 03 15,32% 
04 a 05 40,73% 
06 a 07 27,02% 
Acima de 07 13,71% 
Não Informado 2,02% 
Total 100,00% 

 

D. Atividades Econômicas 
 
 
No território onde se pretende instalação de Parque Linear existem 24 imóveis onde se desenvolvem 
atividades econômicas.  Nos  imóveis se desenvolvem as seguintes atividades (i) 25% no setor primário 
(extrativismo e plantios ) 17% no setor secundário ( industrias); e 56% no Setor Terciário, dos quais 17% 
comercio e 41% prestação de serviços.  
 

Tabela 2 Atividades Econômicas Afetadas 
 

Setores Econômicos Numero de imóveis % 
Extrativismo e Plantios 6 25% 
Indústrias 4 17% 
Comercio 4 17% 
Serviços 10 41% 
Total 24 100% 
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Atividades Economicas Afetadas por Setor 

 Extrativismo e
Plantios

26%

Industrias
17%Comercio

17%

Serviços
40%

 
 
 
É oportuno ressaltar que no presente estudo importa menos a participação de cada ramo na estrutura 
econômica e mais a especificidade dos mesmos com relação à possibilidade de coexistência com o Parque 
Linear. Demonstração básica desta premissa é o setor extrativista, que comparece com menos de 1% de 
participação entre os setores econômicos atuantes nas margens do Macambira e do Anicuns. Não obstante, 
esse 1% é o que deve receber maior atenção, pois se trata de uma cerâmica / olaria, instalada há mais de 30 
anos no local, sendo que esta atividade provoca sérios danos ambientais  O mesmo ocorre com uma atividade 
numericamente pouco expressiva no conjunto de atividades dentro do setor serviço: as lavanderias e 
tinturarias especializadas em jeans. Durante os trabalhos de campo foi observado que não raramente as tintas 
utilizadas no processo acabam tingindo também os cursos de água.  
 
Tabela 3: Ramo de Atividade das empresas afetadas 
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Ramos de Atividades Numero de imóveis 
Extrativismo e Plantios 

Cerâmica Olaria 1 

Chácaras com Plantios Hortifruti 4 
Herbário Prefeitura 1 
total 6 

Industrias 
Têxtil 1 
Papel 1 
Curtume 1 
Alimentar 1 
total 4 

Comercio 
Bares, Lanchonetes 4 

Serviços 
Hotel 1 
Oficina Mecânica Funilaria 3 
Consertos Ar Condicionado 1 
Igrejas 2 
Lavanderia e Tintura de Roupas 1 
Campo de Futebol 2 
total 10 
TOTAL GERAL 24 

 
 
 
Foi na década 80/90 que se instalaram, nos imóveis afetados, praticamente a metade dos 24 estabelecimentos 
econômicos localizados nas margens de 30 metros do Macambira e do Anicuns e nesta perspectiva há que se 
considerar, em termos de impactos da remoção das mesmas,  que 45% dos estabelecimentos operam há mais 
de uma década no local. Não obstante, é alta a rotatividade de abertura e fechamento de pequenos negócios, 
em especial aqueles dedicados ao comercio e serviços. 
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Tabela 4 Atividades Econômicas: Ano de Instalação no imóvel afetado 
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Os 24 estabelecimentos econômicos afetados geram juntos, 69 postos de trabalho. Considerando uma média 
de 3,5 dependentes de cada trabalhador, seria de 300 o número de pessoas que poderá ter sua subsistência 
afetada caso não se consiga restabelecer a contento os essas atividades econômicas e seus respectivos postos 
de trabalho. 
 
 
 
Tabela 5 Atividades Econômicas: Numero de Empregos segundo Ramo de Atividade 
 
 

Ramo Numero empregos 
Serviço 19% 13
Comercio 41% 28
Indústria 26% 18
Hortifruti 14% 10
Total 100% 69

 

Atividades Economicas Afetadas 
Numero de Empregos por Ramo de Atividade
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Outra variável importante como referencia para elaboração de pautas para apoiar a reinstalação de empresas 
alvo de remanejamento para outros locais, diz respeito à condição de ocupação do imóvel.  
 

 
No caso dos imóveis afetados pelo Projeto Macambira Anicuns, 36% dos empresários são locatários. Esse 
assunto merece atenção especial, pois a legislação brasileira garante os direitos compensatórios ao 
proprietário do imóvel. O inquilino, que em geral realizou investimentos no imóvel para operar a atividade, 
legalmente não tem direito a nenhum ressarcimento. A compensação desses casos dependerá da postura da 
PMG que poderá implantar mecanismos alternativos para não causar danos irreparáveis com os empresários 
locatários dos imóveis sujeitos à desapropriação para implantação do Parque Linear. Por exemplo, estabelecer 
um processo de negociação visando que o dono do imóvel repasse ao locatário do mesmo uma parcela da 
indenização que ira receber.  
 

Atividades Economicas 
Condiçao de Ocupaçao dos Imoveis

Proprio
63%

Alugado
36%

Cedido
1%
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III PAUTAS PARA REPOSIÇÃO DE IMÓVEIS, REMANEJAMENTO DE POPULAÇÃO, E 
REINSTALAÇÃO DE NEGÓCIOS. 

 

A. FUNDAMENTOS E DEFINIÇOES BASICAS  
 

1.Objetivos  
 

Assegurar a liberação do território requerido para implantação do Parque Linear e dos dois Parques 
Ambientais Urbanos, garantindo a reposição das perdas e/ou o remanejamento da população residente nos 
imóveis afetados, através de mecanismos socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmente 
corretos, sintonizados com o disposto nas diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento para 
tratamento do tema.  

 
 

Os objetivos serão alcançados  com aplicação de três programas : a) Programa de Aquisição de Imóveis; b) 
Programa de Remanejamento de População; c) Programa de Apoio a Reinstalação de Atividades 
Econômicas, organizados na ilustração a seguir. Adicionalmente o PARR Macambira Anicuns contém 
proposta de um Sistema de Monitoramento da implantação de seus três  programas e da realização de uma 
Avaliação Ex-post que deverá medir, após conclusão da implantação do PARR, os efeitos do PARR nas 
condições de vida da população e no desempenho das empresas transladadas para outros locais. 

2. Área de Intervenção do PARR  
 

O presente plano abrange os imóveis e população existentes nos territórios onde se pretende a instalação de 
Parques Linear ( em um raio de distância de 30 metros para cada margem do córrego Macambira e do Ribeirão 
Anicuns;) e nos territórios onde se pretende implantação de dois Parques Ambientais Urbanos , sendo o primeiro 
(Parque Macambira) localizado na área das nascentes do Córrego Macambira, no setor Faiçalville; o segundo 
(Parque Pedreira do Morro) em área situada na região oeste de Goiânia, de ocupação eminentemente rural, e 
totalmente desocupada, pertencendo a área a um único proprietário, vai das proximidades do Residencial Cidade 
Verde, parte da Fazenda Santa Rita, junto a nascentes do Ribeirão Anicuns;  

3. População Beneficiaria  
 
Proprietários de imóveis regularizados. Tanto os proprietários residentes como aqueles cujos imóveis estão 
alugados. Por imóvel regularizado se entende os imóveis situados em zonas urbanizadas, adquiridos através 
de mecanismos formais de mercado, com documentação mínima de propriedade. 
 
Aos proprietários que alugaram os imóveis afetados, e, portanto não residentes nas moradias e não usuários 
do imóvel no caso de atividades econômicas serão oferecidas duas alternativas excludentes: (i) receber, em 
dinheiro, o valor do imóvel afetado (ii) a imissão de posse do imóvel a PMG contra outorga do direito 
Outorga Onerosa do direito de Construir, mecanismo especificado em paginas anteriores, deste documento, 
no item Marco Jurídico. 
 
Aos proprietários residentes, no caso de moradias, e usuário, no caso de atividades econômicas, serão 
oferecidas quatro alternativas excludentes: (i) receber, em dinheiro, o valor do imóvel afetado (ii) a imissão de 
posse do imóvel a PMG contra outorga do direito Outorga Onerosa do direito de Construir, mecanismo 
especificado em paginas anteriores, deste documento, no item Marco Jurídico, (iii) permuta da moradia 
afetada por outra moradia a ser construída, em núcleos habitacionais, pela PMG 
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Inquilinos dos imóveis regularizados 
 
A legislação brasileira não protege os inquilinos. Em caso de desapropriação, os direitos 
de ressarcimento estão circunscritos aos proprietários. Não obstante, fosse para assumir 
um processo estritamente legalista, não teria sido necessário elaborar o PARR. Bastaria 
aplicar a gama de leis associadas ao tema, anteriormente especificadas neste documento. 
Assim sendo, o PARR Macambira/Anicuns não pode provocar exclusão, de seu publico 
alvo, das famílias que atualmente ocupam os imóveis na condição de locatários. Isso seria 
ir frontalmente contra os preceitos da OP/710. Assim sendo, para os 44 casos de 
inquilinos dos imóveis regularizados usados como moradia, os quais não sofrerão perda 
de patrimônio, serão oferecidas duas alternativas: (i) a compra, financiada, de uma 
moradia a ser construída, em núcleos habitacionais, pela PMG (ii) a compra, financiada, 
de uma moradia localizada pela própria família, no mercado imobiliário local.  

 
 

Donos e inquilinos de imóveis Irregulares, em situação de Risco 
 

Por imóveis irregulares, em situação de risco, se entende os imóveis construídos através de invasões de terras 
publicas ou particulares. São áreas de posse, Com precariedade sanitária e ambiental, essas moradias são 
consideradas de risco pelos efeitos de sua localização nas margens de córregos e fundos de vale. A tipologia 
construtiva, embora predominantemente em alvenaria foi instalada sem os cuidados e projetos de engenharia 
de praxe. Devido ao solo acidentado, a maioria não tem muro nem calçada, enfrentando com isso problemas 
sérios de infiltração, enxurrada e lixo que invadem as casas, assim como desmoronamento das próximas às 
moradias. Grande parte das famílias é oriunda de outros estados e do interior de Goiás ou da própria região 
metropolitana. Suas rendas familiares não lhes permitem arcar com os custos da moradia em áreas 
urbanizadas. O contexto assume contornos ainda mais graves, quando se consideram os riscos de vida na 
época das chuvas, por conta das enchentes provocadas pela subida das águas do Macambira e do Anicuns.  
 
Todas as famílias moradoras em imóveis com essas características são consideradas como vulneráveis em um 
processo de remanejamento involuntário de população. A vulnerabilidade decorre da convergência de 
múltiplas variáveis, já expostas anteriormente. Vale acrescentar, ainda o fato de o valor dos imóveis que 
ocupam ser muito inferior ao valor de um imóvel regular, situado em regiões. Assim sendo, a aplicação do 
instituto da Indenização em dinheiro, para o caso de famílias vulneráveis.  
 
Para os 69 casos de donos e inquilinos residentes em imóveis irregulares e de risco, será oferecida permuta 
da residência por uma nova moradia construída em Núcleos Habitacionais a serem implantados pela PMG. 
 
Para os 22 donos não residentes de imóveis irregulares será aplicado o instituto da indenização em 
dinheiro, pelo valor da benfeitoria, uma vez que os mesmos não detêm direitos sobre o terreno onde a moradia 
foi construída. 

 

4. Diretrizes 
 

4.1 Gestão Compartilhada entre Governo Local  e População  
 
Será assegurada participação das famílias em todo o ciclo do processo de liberação de áreas e 
remanejamento de população, desde a consolidação do presente plano, seu empoderamento pelos 
beneficiários, passando pelo detalhamento dos Projetos Específicos por fase , até implantação final de 
todas as ações estipuladas no presente plano. 
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O processo participativo conta, para sua instrumentalização,  com Mecanismos  concebido 
especificamente para tanto, os quais estão registrados em capitulo especifico, na segunda parte do 
presente documento.  

4.2.  Os custos das soluções de remanejamento não serão repassados as famílias vulneráveis 
  
As moradias de reposição serão adjudicadas pela PMG às famílias vulneráveis que deverão ser 
deslocadas da área requerida para implantação dos Parques Lineares, através do mecanismo da 
Permuta, e os preceitos jurídicos acerca do assunto estão especificados no capitulo Marco Jurídico, no 
presente documento. Consideram-se como vulneráveis as 69 que vivem também em habitações 
irregulares distribuídas em diversos pontos das margens do Córrego Macambira e do Ribeirao Anicuns.  

4.3. Reduzir o custo monetário da Indenização dos Imóveis 
 

Conforme explicado no item Marco Jurídico, é possível reduzir o volume de recursos necessários ao 
pagamento da indenização de imóveis, agregando, ao instituto da indenização em dinheiro outras 
“Moedas” de ressarcimento tais como Outorga Onerosa do direito de Construir.  , que permite autorizar 
o proprietário de imóvel afetado, a exercer em outro local, ou mesmo vender a terceiros, o direito de 
construir acima do coeficiente básico adotado na cidade, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário, no caso a imissão de posse do terreno afetado para a PMG.  

 

4.4. Decreto de Desapropriação 
 
A PMG providenciará decreto de desapropriação da poligonal requerida para implantação dos Parques 
Lineares e dos Parques Ambientais Urbanos, e a publicação do mesmo no Diário Oficial e em jornais de 
ampla circulação em Goiânia. Esta ação deverá ocorrer dentre dos primeiros 6 meses contados a partir 
da assinatura do contrato de crédito com o BID. Considerando o prazo de validade deste tipo de Decreto 
e a processualidade da remoção de imóveis, será cuidado para que se efetue renovação do mesmo em 
tempo oportuno. 
 

4.5. Licenciamento Ambiental dos Núcleos  Habitacionais 
 
Em principio, o PARR Macambira Anicuns prevê a alternativa de relocalizar 69 famílias para vários 
Núcleos Habitacionais, conforme pode ser visto no capitulo posterior, neste documento. Cada um dos 
Núcleos Habitacionais devera contar com Estudo de Impacto Ambiental indicando as interferências 
físicas, biológicas, socioeconômicas e culturais que poderão ocorrer no local e, sobretudo no entorno da 
área escolhida para implantação do empreendimento. O referido estudo, contendo elenco de ações 
mitigadoras e/ou compensatórias das interferências será encaminhado ao BID como máximo 90 dias 
antes do inicio das obras de implantação de cada Nucleo. A implantação dos empreendimentos está, 
adicionalmente, subordinada aos requerimentos da legislação ambiental do país sobre a matéria.  
 
 
 

4.6. Anterioridade da execução do PARR MACAMBIRA ANICUNS ao inicio das obras 
 
 As Ordens de Serviço para as obras de cada trecho somente serão emitidas quando o território do 
trecho de obras estiver totalmente liberado, com as famílias devidamente relocalizadas e os imóveis 
com imissão de posse para a PMG. As Ordens de Serviço para realização das obras de instalação dos 
Parques somente serão emitidas quando a área requerida para o trecho esteja totalmente liberada. 
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4.7.  Monitoramento  
 
O PARR – Macambira Anicuns inclui a proposta de um sistema de monitoramento que possibilitará 
acompanhar, desde seus primórdios a evolução e resultados intermediários das ações do plano. A 
implantação deste sistema deve ser imediata, independentemente dos horizontes de tempo para iniciar a 
remoção de imóveis. Isto porque, conforme salientado no capitulo Sistema de Monitoramento, o 
processo de acompanhamento é dirigido também à fase de planejamento do plano, além de ser 
imprescindível garantir a concepção do Marco Zero que registrará a situação física, ambiental e 
socioeconômica do contexto de intervenção, antes que tenha inicio a execução do Programa BR-L1006. 

4.8.  Avaliação Ex-post 
 
Serão realizadas duas avaliações do PARR, das quais uma intermediaria e uma final. A primeira 
avaliação deverá ser realizada quando tiverem sido relocalizadas metade das famílias previstas para a 
implantação do Programa Macambira Anicuns. A avaliação final do PARR será realizada um ano 
depois de concluídas todas as relocalizações domiciliares e reinstalações de empresas e negócios e todas 
ações da área de intervenção onde não ocorrerão realocalizacoes. 

4.9.  Aspectos de Gênero 
 
Preferencialmente serão emitidas em nome da mulher e dos filhos do casal as escrituras de propriedade 
das novas residências. Ainda que seja desaconselhável, é possível ocorrer elegibilidade de casos de 
compensação em dinheiro (indenização) por famílias afetadas ao longo do Macambira e do Anicuns, 
consideradas vulneráveis. Sempre e quando isso ocorrer, o pagamento irá requerer um documento 
escrito e assinado pela mulher e filhos maiores de 14 anos manifestando que: (i) participaram da 
escolha da solução e estão de acordo com ela; (ii) conhecem o valor da indenização, local e data onde a 
mesma se efetivará; (iii) estão de acordo com o uso que será dado ao dinheiro recebido, explicitando 
qual é este uso. 
 

4.10 Meios Jurídicos condicionantes da liberação de áreas e remanejamento de população 
 
Desapropriação seguida da indenização em Dinheiro 2 
 

A Desapropriação é um dos meios jurídicos pelo qual a propriedade é transferida do particular para o 
Poder Público.  É ato unilateral e pode ser por “utilidade pública” ou “interesse social”. A 
desapropriação por “utilidade pública” ocorre nos casos de construção de empreendimentos públicos 
como os Parques Linear e Ambiental. Já a desapropriação por “interesse social” é aplicável nos casos 
de regularização de posse urbana, Construção de Conjuntos habitacionais, assentamento de população 
de baixa renda etc. 

 
A Desapropriação é seguida de Indenização em dinheiro, a ser paga em uma única parcela, devendo o valor 
da mesma obedecer ao valor mercadológico da propriedade expropriada.  
 
O processo de desapropriação 
 

O processo adotado para as desapropriações obedece às normas do Direito Brasileiro e fundamenta-se no 
princípio constitucional da prevalência do interesse público sobre o particular. A diferença entre a 

                                                 
2 Leis Federais: Decreto Lei – nº 3.365, de 21 de junho de 1941.“Dispõe sobre desapropriação por utilidade publica”.(Alterado pela Lei nº 2.786, de 
21 de maio de 1956, Lei nº 4686,  de 21 de junho de 1965, Decreto-Lei nº 856, de 11 de setembro de 1969, Lei nº 6.071, de 03 de julho de 1974, Lei nº 
6.306, de 15 de dezembro de 1975, Lei nº 6.602 de 07 de dezembro de 1978, Lei nº 9785 de 29 de janeiro de 1999 e medida provisória nº 2.18356 de 
24 de agosto de 2001) Lei nº 4.132 de 10 de setembro de 1962. “define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação”. 
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desapropriação e o processo de compra e venda de um imóvel reside no fato de que, na desapropriação a 
titularidade da propriedade particular é transferida compulsoriamente para a Administração Pública, não 
cabendo ao proprietário ou possuidor do bem questionar o ato administrativo. Por ser a mais drástica 
intervenção estatal na propriedade, a desapropriação é de competência privativa do Poder Público, 
podendo, todavia, ser delegada às entidades que compõem a Administração Indireta, como é o caso da 
PMG. 

 
Regida pelo Decreto-lei n.3.365, de 21/06/1941, e legislação posterior e complementar, a Desapropriação 
condiciona-se à Declaração Expropriatória de utilidade pública ou interesse social, que pode ser feita por 
lei ou decreto editado pelo poder público competente, em que se identifique o bem, indique seu destino e 
aponte o dispositivo legal que a autorize.  Para o caso do Programa Projeto Macambira Anicuns, o 
Decreto expropriatório a ser editado pela PMG, declarando de utilidade pública todos os imóveis 
localizados no território requerido para implantação dos Parques e demais componentes do Programa. A 
partir da publicação do Decreto, a PMG terá 5 anos para a conclusão de acordo amigável com o(s) 
proprietário(s), sob pena de propositura de Ação judicial de Desapropriação. 

 
 
Aquisição amigável do imóvel  

 
Para a aquisição amigável presume-se: a) garantia dos recursos para as indenizações aos proprietários 
a preços de mercado; b) concordância, dos proprietários, com os valores propostos pela PMG para 
indenização dos imóveis, estipulados por avaliação técnica elaborada por pessoal habilitado. 
Atendidos os requisitos básicos, opera-se a transferência de domínio do imóvel, do particular a PMG e so 
então poderão ser iniciadas as obras.   

 
Desapropriação judicial 
 

Ocorrendo desacordo, inevitavelmente será engendrada Ação Judicial de Desapropriação, cabendo ao 
proprietário particular contestar em juízo no prazo legal de 15 dias após a citação judicial, quando poderá 
argüir tão somente eventual vício processual ou insurgir-se contra o preço ofertado pelo bem por parte da 
PMG.  Sendo a ação contestada, poderá a PMG utilizar-se de incidente processual, requerendo a Imissão 
Provisória na Posse sob a alegação de urgência na execução da obra pública. Deferido este pedido pela 
autoridade judicial, PMG será autorizada a tomar posse do bem, desalojando o proprietário ou ocupante 
do imóvel mediante o depósito do preço fixado pelo Poder Público. Não obstante, na inteligência de 
ampla jurisprudência a Imissão Provisória na Posse de Imóvel residencial no qual resida o próprio 
proprietário  dependerá da elaboração de Laudo de Avaliação Prévia que determinará, em 5 dias, o preço 
de mercado do imóvel a ser integralmente depositado em Juízo pela PMG. Esse entendimento tem 
prevalecido junto aos Juizes de Direito que julgam essas ações em várias regiões do país. Havendo ou não 
Imissão Provisória na Posse, a Ação de Desapropriação prossegue, devendo o imóvel ser objeto de 
Avaliação Definitiva, elaborada por perito avaliador  nomeado pelo Juiz de Direito que preside o feito 
expropriatório. As partes, ou seja, a PMG e o proprietário do Imóvel, poderão requerer em juízo a 
assistência de peritos por eles indicados (assistentes técnicos), que deverão atestar a lisura do Laudo 
Avaliatório elaborado pelo Perito judicial. Esse Laudo tem por objetivo encontrar o justo valor do imóvel, 
para fins de indenização ao proprietário, em atenção ao princípio da reposição do patrimônio atingido. 
Elaborado o Laudo e registradas eventuais críticas por parte dos assistentes técnicos, o Juiz designará 
Audiência de Instrução, Conciliação e Julgamento, em dia e hora, e na sala de audiências de uma das 
Varas Judiciais da Fazenda  Pública, presentes o Juiz e os advogados das partes. Nessa audiência, onde as 
partes debatem e fazem as suas alegações finais, há a tentativa de um acordo final que, se alcançado, é 
homologado pelo Juízo, encerrando-se a Ação de Desapropriação com o pagamento do preço acordado e 
a adjudicação do imóvel. Não havendo conciliação, sobrevem a Decisão final, consubstanciada na 
Sentença Judicial, cujos efeitos as partes são obrigadas a cumprir, caso não seja reformada pelas 
Instâncias Superiores do Poder Judiciário. 

 



 25

 
 As desvantagens econômico-financeiras do caminho judicial 
 

Nessa Sentença, e pelo entendimento jurisprudencial atualmente assente, o Poder Público, através da 
PMG, é condenado a pagar, além da indenização fixada pelo Juiz, os juros  compensatórios, à razão de 
12% ao ano, contados diariamente desde a Imissão Provisória na Posse, caso tenha ocorrido, e ainda 
juros moratórios à razão de 6% ao ano (arts. 1062 do CC e 293 do CPC), devidos em face de eventual 
atraso no pagamento da condenação, além das custas processuais, honorários de Perito Judicial e de 
Advogados Isso se deve ao fato de que o Poder Judiciário Brasileiro entende que, nas desapropriações, o 
proprietário particular, em compensação à obrigação de ceder a sua propriedade ao interesse público, não 
deve arcar com qualquer prejuízo patrimonial, não podendo lhe ser atribuída qualquer despesa na defesa 
dos seus direitos. Assim, uma vez pago o preço e adjudicado o bem que passa a integrar o patrimônio da 
Companhia, encerra-se a Ação de Desapropriação. 
 
Insistimos na recomendação expressa de que será necessário a PMG dedicar todos os esforços possíveis 
para conduzir a aquisição e imissão de posse dos imóveis de maneira a evitar, a emergência de processos 
judiciais. Esses processos não apenas acarretar incidir custos extras ao processo, mas ainda complicam o 
andamento das obras uma vez que, sem ter o domínio do imóvel situado no território onde se pretende 
implantar os Parques, não tem a PMG direito para adentrar em propriedade alheia, podendo o dono 
/proprietário impedir e embargar obras. 

 
 
Existem outros meios legais para transferência da propriedade do particular ao Poder Publico. E estes  outros 
meios não exigem pagamento em dinheiro ao proprietário do imóvel, a  s a b e r :  Da Outorga Onerosa do 
direito de Construir.  O Art. 35º. Lei Municipal, baseada no plano diretor, 3poderá autorizar o proprietário 
de imóvel urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, quando o referido 
imóvel for considerado necessário para fins de:I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;II – 
preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou 
cultural;III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de 
baixa renda e habitação de interesse social.”1º - A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que 
doar ao Poder Público seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.”O Art.28 
O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido ser acima do coeficiente 
básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário, no caso a imissão de posse do terreno 
afetado para a PMG. O  Art. 29. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais poderá se permitida alteração de 
uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário”. 
 
Alem da Desapropriação seguida da Indeniza;cão em dinheiro, e da Outorga Onerosa do direito de construir, os 
outros mecanismos legais que devem ser considerados no processo de remanejamento de população são os 
seguintes; 
 
Doação de lotes urbanos as famílias carentes. A lei 2229 de 28/12/1993 Dispõe sobre doação de lotes 
urbanos às famílias carentes, sendo possível a busca de parceria com o Estado para, com base na referida lei,  
garantir a reposição da moradia das famílias afetadas mais vulneráveis, sem repassar a elas os custos da 
solução. 
   
Da Concessão de Uso Especial. Criada pelo Estatuto da Cidade e pela Medida Provisória nº 2. 220/2001, 
permite regularizar as posses consolidadas há mais de cinco anos, em áreas de domínio público. Assim 
estabelece os arts. 1º e 2º da Medida Provisória em análise. Com fundamento na Medida Provisória, às posses 
consolidadas em áreas públicas federal, estadual e municipal podem ser regularizadas e urbanizadas, 
garantindo aos moradores o título de Concessão de Uso Especial, ou no caso de áreas de risco, vias de 
comunicação ou de preservação ambiental; terem o direito à moradia garantida em outro local. 
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Do Usucapião Especial de Imóvel Urbano. “Art. 9º. Para aquele que possuir como sua área ou edificação 
urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, 
utilizando-a para a sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio,  desde que não seja proprietário 
de outro imóvel urbano ou rural.Art. 10º. “As áreas urbanas com mais de duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, ocupados por população de baixa renda para sua moradia, por cinco anos, ininterruptamente e sem 
oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são susceptíveis de 
serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou 
rural.”IN Estatuto da Cidade  
 
Do Direito de Preempção “Art. 25. O direito de preempção confere ao Poder Publico Municipal preferência 
para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação onerosa entre particulares. Este preceito legal garante o 
direito de preferência ao Poder Publico Municipal para a compra de imóvel urbano, em caso de alienação 
entre particulares. O estatuto da cidade enumera os casos em que o direito de preempção pode ser exercido 
pelo Município, caso que estão sendo perseguidos na execução do projeto Macambira/Anicuns, quais sejam: 
a)“regularização fundiária;b/execução de programas e projetos habitacionais de interesse social;, 
c/constituição de reserva fundiária; d/ordenamento e direcionamento da expansão urbana ,e/implantação de 
equipamentos urbanos e comunitários;f/criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;g/criação de 
unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; h/ proteção de áreas de interesse 
histórico, cultural ou paisagístico.” IN Estatuto da Cidade 
 
Na Constituição brasileira, há ainda o direito de ressarcimento através de Permuta, meio pelo qual o Poder 
Público indeniza a perda do imóvel com a adjudicação de um outro imóvel, de propriedade do poder publico, 
para o desapropriado. 

 

B. PROGRAMA DE AÇOES PARA DESAPROPRIAÇAO DE TERRENOS, REMANEJAMENTO DE POPULAÇAO 
E REINSTALAÇAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS 
 
 
As ações para tratamento do tema foram organizadas em quatro Programas, cada um deles incluindo 
alternativas especificas para proceder a desapropriação de imóveis, remanejamento de população e 
reinstalação de atividades econômicas. A Tabela incluída a seguir reúne os referidos Programas, associando 
para cada um deles suas respectivas alternativas de tratamento. 
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Programas Componentes do PARR – Macambira Anicuns 
 
 

PROGRAMAS ALTERNATIVAS APLICAVEIS

Aquisiçao atraves da Desapropriaçao, 
seguida de Indenizaçao em Dinheiro

Programa de Aquisiçao de Imoveis

Aquisiçao atraves da Outorga Onerosa do
Direito de Construir

Transferencia para Nucleos Habitacionais
construidos pela PMG

Programa de Remanejamento de Transferencia para Moradia adquirida no 
Populaçao mercado imobiliario local/regional

Indenizaçao em Dinheiro

Compensaçao, em dinheiro, pelo valor do
imovel

Programa de Apoio a Reinstalaçao
de Atividades Economicas

Apoio tecnico para reinstalaçao
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1. Programa de Indenização 
 

1.1 Objetivos e Metas 
 
Constituem objetivos do programa em tela, a Aquisição, seguida de imissão de posse para a PMG, de 562 
imóveis, dos quais 404 terrenos desocupados e 158 moradias regularizadas. O processo de 
aquisição/imissão de posse dos imóveis para a PMG a deverá estar finalizada pelo menos dois meses 
antes do inicio das obras de implantação dos Parques Linear e Ambiental, e esta data esta relacionada ao 
faseamento da implantação do PARR.  

1.2 População alvo 
 
Proprietários e donos de imóveis regularizados, instalados nos territórios requeridos para implantação dos 
Parques. As ações de compra/ indenização dos imóveis serão desenvolvidas junto aos proprietários dos 
mesmos 

 

1.3 Soluções aplicáveis 
 

Serão utilizados dois mecanismos para aquisição de áreas necessárias à implantação de um 
empreendimento público: .a desapropriação, baseada em um decreto de utilidade ou necessidade pública 
ou interesse social, seguida do pagamento de indenização pelo valor do imóvel, e, 2/ a outorga onerosa do 
direito de construir; e a obtenção do imóvel, trocando o mesmo pela Outorga Onerosa do Direito de 
Construir. 

 

1.4 Ações de implantação 
 
Para implantar o Programa de Aquisição de Imóveis, será necessário executar as seguintes ações: 
 

1. Decreto de Utilidade Pública;  
2. Aprovação, no orçamento municipal, da previsão de recursos para pagamento das indenizações.  
3. Pesquisa documental visando regularização documental de imóveis . A experiência ensina que a falta de 

um ou outro documento pessoal ou do imóvel pode atrasar consideravelmente o processo, mesmo estando 
ambas as partes de acordo. 

4. Avaliação do valor dos imóveis afetados. O valor dos terrenos e benfeitorias afetadas somente poderá ser 
conhecido com a realização de atividade especializada, qual seja a Avaliação de Imóveis, que deve ser 
realizada por empresa especializada e licenciada oficialmente para tanto. Para efeito do orçamento do 
PARR, apresentado no capitulo IV do presente depciumento, foram utilizados estudos realizados pela 
Secretaria de Obras e Habitação, estudos estes especificados no ANEXO IV deste plano 

5. Realizar processo de negociação com os proprietários, a partir dos resultados do trabalho especializado de 
avaliação dos imóveis. Apresentação dos valores atribuídos aos imóveis aos proprietários. 
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2. Programa de Ações para Reposição de Moradias e Remanejamento de População  
 

2.1 Objetivos e Metas 
 

Assegurar a reposição das moradias, em melhores condições físicas e sanitárias, de 69 casos de famílias 
instaladas em residências precárias e sob risco que deverão ser demolidas para liberação da área requerida para 
implantação dos Parques Lineares, por moradias melhores, física e ambientalmente, no caso de moradias 
irregulares e de risco.  

2.2 População Alvo 
   
Famílias residentes nas  moradias precárias em vários pontos dispersos ao longo do Macambira e Anicuns, 
independentemente de sua condição de dono ou locatário da residência. Aos donos não residentes será 
garantida compensação da perda do bem considerando exclusivamente o valor da benfeitoria, não sendo estes 
donos beneficiários da adjudicação de novas residências. 
 
Famílias de proprietários,  residentes nas moradias regulares, que não aceitam a solução anteriormente 
exposta, de receber indenização em dinheiro; cujos imóveis alcancem valor Maximo aproximado de R$ 
30.000,00; que conseguirem localizar outra residência também no valor de até R$ 30.000,00 , atendendo aos 
critérios pré-estabelecidos.  
 

2.3 Soluções aplicáveis 
 

2.3.1Aquisição de moradias disponível no mercado local e regional 
 
Resumidamente, o mecanismo em pauta ocorre da seguinte maneira: (i) o poder publico define o valor 
maximo da moradia que poderá ser adquirida no mercado imobiliário, bem como os critérios que devem ser 
observados para a compra da nova moradia, tais como: não estar situada em área não edificandis; estar 
regularizada; dispor de instalações sanitárias, entre outros; (ii) cada família, informada do valor e dos 
critérios, procura no mercado imobiliário, onde bem entender, uma moradia que atenda os requisitos 
determinados; (iii) a moradia encontrada é submetida à aprovação de um grupo executivo especificamente 
criado para tanto, que analisando a concordância da proposta com os critérios pré-estabelecidos aprova a 
compra; (iv) a transação é realizada entre o poder publico e o proprietário do imóvel, não passando pela 
família afetada nenhum valor correspondente à operação; (iv) realizada a transação é adjudicado formal e 
legalmente o imóvel para a família, e neste momento esta encerrado o papel e a responsabilidade da PMG no 
processo de remanejamento se encerra com o acompanhamento da mudança para o novo imóvel. 
 
Recomenda-se adotar como valor do Bônus R$ 30.000,00, quantia esta indicada em função dos seguintes 
pontos: (i) O valor de uma unidade habitacional que será construída pela prefeitura em Núcleos 
Habitacionais, considerando-se não apenas o custo da edificação, mas também o custo do terreno e o custo da 
infra-estrutura e serviços; alem do custo das ações sociais de remanejamento, ficam, não sem esforços, em 
torno de R$ 30.000,00 por unidade. (ii) O perfil e tamanho da oferta vis-à-vis a solução desejada: quando se 
realizou pesquisas buscando casas até R$ 20.000,00 (valor considerado custo de referência de uma unidade 
habitacional, sem considerar os outros custos componentes de um processo de remanejamento, citados nos 
parágrafos anteriores), o tamanho da oferta foi muito reduzido. Este resultado é um indicador dos riscos de 
que a família, recebendo Bônus neste Valor, use de expedientes pouco ortodoxos para ascender a uma nova 
moradia localizada em áreas não edificandis, reproduzindo assim a situação original em outras encostas e 
fundos de vale.  
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Critérios para habilitação de moradia  
 
A família optante pela alternativa de buscar residência disponível no mercado imobiliário local será 
informada da não objeção apenas para moradias que : Não estiver situada em zonas não edificandis; ser de 
alvenaria; possuir instalações sanitárias; dispor de documentação básica de titularidade, sendo aceitos 
documentos de compra e venda. Para famílias afetadas que possuem outro imóvel residencial alem daquele 
afetado não constituem publico preferencial desta alternativa, mas apenas da solução de indenização em 
dinheiro. 
 
Metas 
 
Resumidamente, a quantidade de publico alvo é muito mais determinada mais pelo tamanho da oferta de 
moradias com o perfil predeterminado, no mercado imobiliário local e regional, do que pela quantidade de 
proprietários de imóveis que queiram esta opção. 
 
Tentativamente, tendo por referência as explorações realizadas sobre a disponibilidade de moradias 
populares no mercado imobiliário de Goiânia, foi assumida a possibilidade de atendimento, com o 
mecanismo Bônus, de cerca de 50 casos, ao longo dos cinco anos de implantação do PARR, número 
perfeitamente suficiente para  as demandas do projeto. 
 
Ações de Implantação 
 
A aplicação da alternativa de aquisição de moradias disponíveis no mercado imobiliário local e regional 
requer execução de sete ações capitais, a saber  

 
(i) Consolidação, pelos representantes máximos do poder local (Prefeito) do Valor do Bônus 

Moradia, apontado como procedente, neste documento, da ordem de R$ 30 mil; 
(ii) Criação do Fundo de Recursos da ordem de R$ 1,5 milhões, para dar lastro à emissão de 50 

Bônus Moradia com valor máximo unitário de R$ 30 mil; 
(iii) Sistematização da Oferta de imóveis a venda no mercado imobiliário local no valor e 

cumprindo critérios pré-estabelecidos, sendo que esta sistematização poderá ser realizada com 
mecanismos singelos tais como Publicação, em jornais de ampla circulação local, regional, 
estadual dando ciência que está sendo implantado um “Banco de Ofertas de Moradias 
Populares”, na perspectiva de racionalizar e facilitar a busca de imóveis a serem adquiridos 
através de bônus. O comunicado informaria ainda que o Sistema de oferta de Moradias será 
permanentemente atualizado e colocado à serviço dos cidadãos através da COMOB e de site 
especifico, na Internet. 

(iv) Formalização da adesão das famílias a alternativa em pauta, e esta formalização se concretiza 
na Fase de Adesão e Elegibilidade por meio da qual as famílias serão distribuídas entre as 
alternativas de solução preconizadas pelo presente plano;(ver capitulo IV) 

(v) Distribuição de documento outorgando a cada família optante pela alternativa um Bônus de 
R$ 30 mil reais, e será com este documento que a família poderá se inserir no mercado 
imobiliário, compromissando a compra do imóvel, uma vez que o valor pecuniário será 
depositado diretamente em conta do proprietário que esta vendendo o imóvel.  

(vi) Acolhimento das propostas aportadas pelas famílias, avaliação de consonância com os 
critérios e valor; 

(vii) Transferência da moradia adquirida para a família alvo de remanejamento. 
 
 

2.4 Construção de  Núcleos Habitacionais  
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A construção de unidades residenciais para serem adjudicadas as famílias mais vulneráveis seguira os 
seguintes critérios 
 
(i) Serão evitados núcleos habitacionais caracterizados pelo gigantismo, e para tanto os núcleos a 

serem construídos deverão abrigar no Maximo 70 unidades habitacionais.A determinação de 
menores quantidades de unidades residenciais para Conjuntos Habitacionais deriva dos 
ensinamentos aportados pela experiência, que ensina ser o gigantismo de CH determinante de 
maior custo de implantação dos projetos, por exigirem terrenos de maior área, em geral 
situados fora de áreas urbanizadas e exigindo, portanto, custos adicionais para levar ate o local 
infra-estrutura e serviços. Alem dos custos, outros fatores capitais depõem desfavoravelmente 
a implantação de grandes conjuntos habitacionais, em particular a concentração de pobreza e 
marginalidade que, quando dispersa em vários pequenos núcleos facilita a gestão social das 
áreas de relocalizacao. 

(ii) Os núcleos habitacionais serão construídos em terrenos localizados dentro da malha urbana, 
evitando assim um processo de transferência das famílias para locais distantes, situados na 
periferia de Goiânia. Os terrenos escolhidos para construção dos núcleos deverão dispor da 
possibilidade de uso  de infra-estrutura e serviços preexistentes, / água, esgoto,energia elétrica, 
telefonia, escolas e equipamentos de saúde, evitando assim elevação de custos de implantação 
dos projetos. 

(iii) Os terrenos onde serão construídos os núcleos habitacionais, assim como o modelo 
arquitetônico das residências e o partido urbanístico de cada área serão objeto de consulta , 
discussão e decisão com as famílias optantes pela alternativa de remanejamento para núcleos 
habitacionais a serem construídos pela PMG. Esse processo de consulta, discussão e decisão 
será registrado em dossiê especifico e enviado ao BID como máximo 30 dias antes da 
aquisição ou apropriação desta ou daquela área para construção do núcleo. 

(iv) Os núcleos habitacionais terão, preferencialmente, soluções arquitetônicas Horizontais, na 
perspectiva de se evitar agravar o processo de adaptação das famílias, atualmente residentes 
em casas térreas ou assobradadas. 

(v) Sempre e quando for impossível aplicar soluções arquitetônicas horizontais, a solução vertical 
devera garantir; a) acesso individual a cada unidade, de forma a evitar a necessidade de 
modelos condominiais, com contas de água e impostos compartilhados pelos moradores. b) os 
prédios deverão ter no maximo três andares, evitando necessidade de instalação de elevadores, 
para não encarecer os custos de manutenção que serão arcados pelos moradores. c) as unidades 
residenciais de cada núcleo construído serão adjudicadas por sorteio, realizados em atos 
públicos, de maneira a evitar expedientes indesejáveis para atribuição das unidades.  

(vi) As unidades habitacionais terão em media área útil de 60 metros quadrados, sendo as 
edificações em alvenaria; 

 
 
Disponibilidade de Terrenos para construção de Núcleos Habitacionais 
 

Foi realizada uma pesquisa com objetivo de verificar a disponibilidade de terrenos para construção dos núcleos 
habitacionais. 

 
Os critérios da referida pesquisa foram os seguintes  (i) os terrenos para construção de núcleos habitacionais 
deveriam, preferencialmente, ser de propriedade do poder publico, de forma a evitar custos adicionais da 
compra de áreas, o que encareceria o custo unitário da solução habitacional, (ii) os terrenos deveriam estar 
localizados, como maximo, a 5.000 metros do local de origem das famílias, (iiI) os terrenos deveriam estar 
localizados em áreas onde já existem infra-estrutura (rede de água, energia elétrica, telefonia, e outros)  e 
serviços, ( escolas, postos de saúde e outros) de forma a evitar necessidade de investimentos nestes itens para 
implantação dos núcleos residenciais.(IV) Utilização preferencial de áreas que comportem soluções de 
núcleos habitacionais horizontais;  

 



 32

Os resultados obtidos evidenciam existência de 4 áreas publicas onde poderão ser implantados os núcleos 
habitacionais para atendimento das famílias que deverão ser deslocadas de seus locais de origem. As áreas 
disponíveis para implantação de Núcleos Habitacionais estão caracterizadas a seguir: 
 
 
Alternativas de Áreas Públicas para implantação de Núcleos Habitacionais 
 
- Implantação de Núcleo Residencial Horizontal com 42 moradias 

 
Área da Prefeitura Municipal, localizada no Setor Vereda dos Buritis, Terreno com  3.500,52 m² , onde existe 
apenas duas edificações onde funcionam uma creche e unidade de saúde. A área livre seria subdividida, em 
aproximadamente 14 lotes de 200,00 m², voltados para a Rua VB-50;  e Terreno de 7.335,81 m², situada na 
Rua VB-52. Sugerimos seu reparcelamento, com implantação de sistema viário que irá individualizá-la da 
faixa contígua de ZPA-I.Por se tratar de ZPA-III seu potencial resultante é de aproximadamente 14 lotes de 
300,00m², unidades unifamiliares, 28 unidades geminadas ou 02 individuais por lote, com fração ideal de 
150,00m² para cada unidade. Deverá ser providenciada sua desafetação. 

 
- Implantação de Núcleo Residencial Horizontal com 38 moradias 

 
Área da PMG, Terreno localizado no Parque Oeste Industrial , já destinado a projeto habitacional 
institucional, propondo-se o parcelamento de  26 lotes de 200,00 m² ; e Terreno localizado no Bairro Goiá IV, 
situada na Av. Jataí, Rua BG-06, Rua BG-2, Rua BG-1 – com 5.018 m2 e onde já existe uma escola – Escola, 
5.018,85 m². Poderia ser realizado desmembramento da área não edificada, viabilizando aproximadamente 12 
lotes. Justifica-se a alteração da destinação original da área, uma vez que existem 2 (duas) escolas nas 
proximidades.  
 
Imóveis Ocupados Particulares 
 
Estima-se que cerca de 30% dos imóveis particulares ocupados existentes na faixa de 30 metros nas margens 
lindeiras ao Córrego Macambira e Ribeirão Anicuns poderão optar pelo Bônus Moradia, totalizando 
aproximadamente 50 unidades. Esta população poderá também optar pelos Núcleos Habitacionais, e para 
tanto se propõe a sua instalação nas opções retro mencionadas, viabilizando a absorção desta categoria, 
seguindo a proposta e critérios de ocupação sugerida. 
 
Observa-se ainda que parte dos afetados cujos imóveis estão em áreas públicas (invasões) poderão optar por 
outras soluções ofertadas neste PARR, aumentando a folga existente.  
 
Tabela 6 Resumo de implantação Núcleos Residenciais 

 

Necessidade 
De unidades residenciais 

disponibilizadas através de 
construção em núcleos habitacionais 

Localização 
Dos 

Terrenos 

Quantidade 
De unidades residenciais 

Que podem ser construídas 
Em cada terreno 

Tipo 

APM 22 14 unidades horizontal 
APM 24 28 unidades horizontal 
Parque Oeste Industrial 26 unidades horizontal 69 un. 

Bairro Goiá IV 12 unidades horizontal 
TOTAL  80 un.  

 
 

PROGRAMA DE APOIO A REINSTALAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 



 33

Objetivos 
 
Geral: 
 

Minimizar os efeitos sócio-econômicos adversos e potencializar oportunidades favoráveis geradas pela perda 
física (imóvel) e transferência das atividades econômicas desenvolvidas nos imóveis desapropriados para a 
implantação dos Parques Lineares. 

 
Específicos:  
 

(i) Garantir a justa indenização do bem físico desapropriado e por justa indenização entende-se que o 
valor atribuído para pagamento do bem seja aquele de mercado, considerando além do fator físico 
também os Lucros Cessantes e Fundo de Comércio através de Perícia Contábil, nos casos de 
impossibilidade de reinstalação da empresa e sempre e quando as mesmas estiverem 
regularizadas, tanto do ponto de vista de inscrição junto a PMG; 

(ii) Garantir realização de acordos entre proprietário do imóvel e o locatário do mesmo, nos casos em 
que a atividade econômica se realize em imóvel alugado. Embora inexista marco legal de 
proteção ao empresário locador do imóvel desapropriado, existe jurisprudência formada por 
vários casos similares que obtiveram, na justiça, indenização pelos investimentos realizados no 
imóvel. Preferencialmente ambiciona-se que não seja necessário lançar mão do caminho judicial 
(sempre mais caro e moroso), substituindo essa via por acordos mediados pela PMG, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Proprietário do imóvel (quando não for ele o 
empresário) só recebe a indenização pela perda após celebração de acordo com o empresário que 
loca o imóvel desapropriado. 

(iii) Apoiar a reinstalação das empresas desapropriadas no mercado local de Goiânia 
.  
Metas 
 

Apoiar a reinstalação de 24 empresas cujos imóveis serão demolidos, dos quais 4 usados para atividades 
comerciais; 6 industriais e 10 de serviços. 

 
Soluções Aplicáveis 
 
 

Para os 24 estabelecimentos econômicos cujos imóveis deverão ser removidos, serão aplicadas as seguintes 
soluções : 

 
(i) Compensação pela perda física através da aplicação de uma das seguintes alternativas: a) 

indenização em dinheiro; b) Transferência do Direito de Construir; c) Permuta por unidade 
empresarial em Centro de Comércio e Serviços (para empresas do setor terciário) ou para Área 
Industrial (para empresas do setor secundário); 

(ii) Apoio à Reinstalação em outro ponto do mercado de Goiânia. Os mecanismos de apoio serão 
dirigidos às pequenas empresas (com faturamento anual de até R$ 24.000,00) e os mesmos 
consistem em mecanismos facilitadores da reinstalação da atividade econômica, os quais deverão 
ser deslanchados e gerenciados pela PMG com participação direta da Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico, sendo eles: 

 
(a) Capacitação Gerencial e Tecnológica. Este mecanismo se processará, por convênios com instancias 

como o SEBRAE, através de cursos específicos de gerenciamento e desenvolvimento empresarial; 
(b) Isenção tributária, por 24 meses (impostos municipais) para aquelas empresas que mantiverem (ou 

elevarem) a quantidade de postos de trabalho após reinstalação; 
(c) Linha de crédito a juros institucionais, para empresas que se dispuserem (quando oportuno e 

procedente) a adquirir novos equipamentos e maquinários para dinamizar produção e/ou circulação 
venda de produtos e serviços. 
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(d) Apoio à obtenção de licença de instalação: toda industria que se reinstalar deverá, evidentemente, 
apresentar minimamente um RAP à Secretaria de Meio Ambiente, a exceção daquelas que forem 
transferidas para Centros Empresariais previamente construídos pela PMG. Nestes casos a PMG 
garantirá realização do processo de licenciamento ambiental apoiando tecnicamente as empresas na 
realização dos trâmites técnicos institucionais estabelecidos pela legislação ambiental. 

 
 

C. GESTAO COMPARTILHADA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇAO E REMANEJAMENTO  
 
A Gestão do processo de desapropriação e remanejamento, requer dois eixos específicos de atuação. Um, de 
caráter sóciopolítico, para garantir a participação da população afetada ao longo do ciclo de PARR 
Macambira Anicuns. Outro, de caráter técnico para assegurar excelência e eficiência técnica às múltiplas 
ações sociais e construtivas que devem ser desenvolvidas para atingimento dos objetivos do Plano.  

 
A Gestão Compartilhada do ciclo de implantação do PARR/Macambira Anicuns requer : 

 
(i) Criação de um sistema sócio organizacional,  composto por  duas instâncias: a) Uma Comissão 

Geral Representantes da Comunidade,(CGR) composto por lideranças representantes dos 
afetados residentes na faixa de 30 metros do Macambira e do Anicuns, e estes representantes 
deverão ser eleitos pelas famílias alvo de remanejamento em evento especifico para tanto; b) 
Comissões de  Apoio Local ( CAL),  formado por representantes das famílias alvo de 
remanejamento; (iii) Comissão Consultiva ,( COS ) formada por representantes da sociedade e 
suas instituições públicas e privadas,  sendo nove membros indicados pelo governo e os demais 
representantes de varias instancias sociais e entidades privadas. 

 
(ii) Definição das a/coes básicas que deverão ser realizadas para uma base operacional física, 

plasmada  em Um Escritório de Gestão Local (ELO) 
 
 
(iii) Uma base física para viabilizar aplicação do Modelo de Gestão Compartilhada, através da 

instalação de um Escritório de Gestão Local em cada uma das margens da Macambira e do 
Anicuns. Nestes escritórios estará, diariamente, durante toda a execução do PARR, uma equipe 
técnica  habilitada a atender as famílias em suas duvidas e inquietações sobre o processo de 
remanejamento.Estes escritórios constituem, também, base operacional indispensável para 
garantir a contento realização de ações capitais do processo de remanejamento, tais como 
aquelas afeitas à  Atualizações do Cadastro Socioeconômico, Controle da Ocupação da Área 
Afetada e  Adesão  da Famílias por Alternativas de Remanejamento. Os dois Escritórios Locais 
de Gestão Compartilhada serão implantados e coordenados pela UGPI e contarão com uma 
equipe composta por 1 engenheiro com conhecimento dos projetos de obras a serem 
implantados; 5 assistentes sociais,  2 advogados ; e 1 especialista em comunicação social, os 
quais prestarão serviços para a população alvo de remanejamento, diariamente, em período 
integral. Para que sejam conduzidos os trabalhos sociais pela Prefeitura Municipal de Goiânia - 
SMO/COMOB, haverá de se montar um Escritório Fixo, por fase, em local estratégico a ser 
definido. O escritório relativo deverá ser implantado até 30 dias depois da assinatura do 
Contrato de Empréstimo. Estes escritórios serão coordenados por uma equipe social, 
multidisciplinar; em anexo segue relação da equipe e do material estimados. 

 

Dependendo da demanda, poderá ser necessária a criação de escritórios temporários, de menor porte, que 
poderão ser instalados em equipamentos públicos disponíveis no território onde a implantação do Projeto se 
desenvolverá. 
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Para a implementação do PARR a equipe técnica existente na SMO – COMOB, deverá ser expandida por 
meio de contratação de pessoal, ou a disponibilidade de técnicos de outras Secretarias, ou ainda por 
terceirização dos serviços.  

 
Gestão sóciopolítica : açoes basicas 
 

1. Montagem das comissões – Uma Comissão Geral de População Afetada será formada exclusivamente 
pelas famílias afetadas, residentes em moradias situadas na faixa de 30 metros do Macambira e do 
Anicuns. Participam da comissão pessoas eleitas em assembléias, a cada grupo de até 50 (Cinqüenta) 
famílias com no mínimo três representantes. Esta comissão deverá se reunir periodicamente conforme as 
necessidades, para o acompanhamento do trabalho. Cinco Comissoes Local de famílias afetadas, análoga 
à primeira, mas formada por famílias moradoras nos diferentes trechos de implantação dos Parques.  Cada 
Comissão devera ser composta, numericamente, por de 10% das famílias que forem afetadas em cada 
fase. 

Eleições dos membros das Comissões 
 

 
Comissão Geral – Será realizado um ciclo de assembléias, por agrupamento de bairros, onde serão eleitos 
por meio de voto direto e secreto, os membros que irão compor esta comissão.  
 
Comissão Local – Posteriormente a definição da Comissão Geral, iniciar-se-á a implantação das 
Comissões Locais, sempre precedendo o início de cada uma das fases; os lideres serão também escolhidos 
por voto direto em assembléias especificas. 

As comissões serão passíveis de alteração, desde que lavrado em ATA de assembléia representativa. 

Estas comissões funcionarão como elo direto entre Prefeitura Municipal de Goiânia e a população alvo de 
relocalização. Principalmente, funcionarão por um lado como agentes multiplicadores nas ações de 
comunicação e interação social e, por outro, como agentes agregadores das demandas individuais latentes 
em cada família alvo do projeto. Haverá reuniões mensais com esta comissão local, em que a comissão 
geral deverá (como um todo ou representantes delegados) participar. A comissão auxiliará no sentido de 
mobilizar e incentivar a participação na implementação e execução do Projeto. 

 

Comitê Consultivo : formada por 10 membros, indicados pela PMG e pela Comissão Geral de Famílias 
Afetadas 

 
A adesão das famílias as alternativas de compensação oferecidas pelo PARR: A divulgação do da versão 
final do PARR, tendo por objetivo iniciar o processo de distribuição das famílias entre e as mesmas,  se dará 
primeiro, em assembléias por agrupamento de bairros, onde a população afetada, terá oportunidade de 
debater a proposta. Posteriormente serão realizadas as assembléias e visitas domiciliares para sanar dúvidas 
das famílias. Em todas as ocasiões será oportunizada a manifestação de adesão ao PARR, por meio da 
assinatura do Termo de Adesão. 
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Gestão Técnica 
 
A Gestão Técnica plasma três atividades básicas que deverão ser desenvolvidas ao longo do processo de 
desapropriação e remanejamento ; (i)controle permanente da ocupação do território afetado     (ii) atualização 
permanente do cadastro socioeconômico e (iii) elaboração dos projetos de implantação específicos, por fase 
de implantação do PARR, fases estas correspondentes as fases de implantação do Projeto, abordadas 
anteriormente neste documento.   

Curso de Capacitação para Lideranças - Esta atividade será realizada tão logo sejam formadas as 
Comissões , sendo o mesmo dirigido aos membros que irão fazer parte dos referidos grupos. Precedera a 
realiza/cão do Curso, reuniões com membros das  Comissões Geral e Local para definição dos conteúdos 
dos módulos e palestras a serem desenvolvidos, com base nas necessidades detectadas e as demandas da 
organização da comunidade.  

 

Controle Permanente da Ocupação da Área de Intervenção do PARR 
 

A quantidade de soluções requeridas para o PARR é determinada pela quantidade de imóveis e  famílias 
residentes na faixa de ate 30 metros do Macambira e do Anicuns, no momento da realização da Contagem 
Qualificada e sua revisão em Junho de 2005. Segundo esta contagem,  existem 843 imóveis que deverão 
receber os mais diversos tratamentos, dependendo da situação especifica em termos de ocupação e tipos de 
uso . 

É recorrente o aumento de população em áreas requeridas para implantação de empreendimentos públicos. 
Em especial quando tais empreendimentos contemplam soluções de moradias para as famílias que precisam 
ser deslocadas. Esta tendência é resultado da convergência de uma série de fatores observados em 
experiências similares entre os quais merecem destaque: (i) A impossibilidade de atendimento, por parte do 
Estado, da demanda de moradias para população de baixa renda. Nestes contextos, planos como o PARR 
Macambira Anicuns representam, para a população, uma alternativa de atendimento da demanda de moradias, 
que não consegue ser atendida pelo Estado. (ii) Os longos prazos do ciclo de planejamento e execução das 
obras.  A experiência ensina que quanto maior o horizonte de tempo para implantação das obras,  maiores as 
chances de reprodução do numero de famílias em áreas afetadas, em especial famílias de baixa renda. (iii) A 
existente, sobejamente conhecida e quase nunca encarada, das chamadas  “industria da desapropriação”; “ 
mercado clandestino de compra e venda de lotes e casas populares.  

O controle da expansão da quantidade de soluções de moradias populares requeridas para liberação da área 
necessária à implantação dos Parques Lineares e para manutenção das áreas dos Parques Ambientais nos 
mesmos níveis atuais exige um elenco de ações, a saber (i) formalização da condição de morador na faixa de 
30 metros de ambos os rios, inclusive com publicação do nome de todas as famílias contadas em jornais 
locais, (ii) materialização da poligonal de remanejamento / faixa de 30 metros  onde deverão ser instaladas 
placas informando sobre o status de área afetada ; (iii) entrega, para cada família pesquisada  de certificado 
reconhecendo sua condição de beneficiário do PARR/ Macambira Anicuns, sendo este certificado nominal e 
intransferível;  (iv) marcação (cores ou plaquetas) das residências de Vila Roriz e das outras espalhadas em 
vários núcleos (v) vistorias permanentes da área, realizadas através dos Escritórios de Gestão Local , que 
serão instalados em cada uma das margens do Macambira e do Anicuns (vi) envolvimento da população no 
controle da área afetada. 

Para o caso de imóveis titulados, o desestimulo ao parcelamento e ou construção de novas edificações 
passará, além das ações indicadas nos parágrafos anteriores,  pela publicação do Decreto de Utilidade Publica 
da área de remanejamento em jornal de grande circulação nem Goiânia. Decisões internas a PMG, para 
exames de projetos a serem construídos na faixa de 30 metros e nas áreas dos futuros Parques Ambientais. 
Decretação de congelamento das áreas. 
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É imprescindível assumir que a eficácia das ações de controle da expansão da quantidade de soluções de 
remanejamento está associada aos efeitos decorrentes da aplicação de todas as ações indicadas e assim sendo 
a não observância de uma delas poderá desfavorecer o resultado geral esperado. 

 
Atualização permanente do cadastro sócio-econômico - Esta atividade se dará por meio de visitas 
domiciliares, com aplicação de questionário. Isto se faz necessário porque os dados trabalhados até o 
momento se referem ao cadastro realizado na área de intervenção em Fevereiro/2004. Deve se 
considerar que as áreas, sobretudo as de posse às margens dos córregos e ribeirões são em muitos 
casos passíveis de mudanças. O conceito de família aqui trabalhado não restringe uma habitação para 
todos os componentes da casa, pois em uma residência poderá existir mais de uma família, uma vez 
que segundo a constituição de 1988, artigo 5.° e 7.° o conceito de família é a união estável entre um 
homem e uma mulher e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Irmãos 
solteiros e sem filhos serão beneficiados no caso de comprovação de falecimento dos pais que eram 
proprietários e neste caso, seria uma residência para os filhos. Deverá também ser seguido o princípio 
da equidade, disposição de reconhecer igualmente o direito de cada família.  

 
Comunicação Social – O Plano de Comunicação esta apresentado em separado do PARR Macambira Anicuns, 
porem devera ser desenvolvido a partir dos ELOs, e no âmbito do modelo de Gestão Compartilhada.  

 
Visitas às obras de construção dos Núcleos Habitacionais , planejadas e executadas a partir dos ELOs..      

 
Acompanhamento das mudanças das famílias – Diálogo com as famílias no ato da negociação e 
acompanhamento pós-remoção. O processo de mudança requer da equipe social diálogo constante com as 
famílias, desde o ato da negociação até o pós-ocupação. Será disponibilizado veículo para o transporte da 
família até a nova moradia, assim como um caminhão para mudança. A demolição ficará a cargo da Prefeitura 
de Goiânia, que dará início logo após a desocupação do imóvel, para evitar nova reocupação. Só será 
realizada a transferência da família após assinatura, documentação necessária no processo de desapropriação, 
onde deve constar a avaliação do imóvel em que ela residia. 
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Tabela 7 Resumo das principais ações para Gestão Compartilhada do PARR 
OBJETOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE 

EFETIVIDADE 
-Incentivar as formas de mobilização da comunidade alvo 
para acompanhamento de todas as fases de planejamento 
e execução do Projeto. 

- Constituir fóruns de debates com a população da área de 
abrangência do Projeto M. Anincuns, que possibilitem a 
divulgação das ações do Projeto junto aos moradores, 
potencializando as oportunidades de participação e 
indicação de alternativas de intervenção. 

Presença de afetados; 
Organização, instalação e 
funcionamento regular da 
Comissão de Moradores 
no acompanhamento às 
ações físicas e sociais 
previstas no Projeto. 
Elevação do nível de desenvolvimento 
institucional das organizações 
comunitárias da área de intervenção. 

ATIVIDADES PÚBLICO PRODUTOS 

1) Montagem da comissão Famílias afetadas Comissão representada. 

2) Adesão das famílias ao 
projeto 

Famílias afetadas Assinatura do termo de adesão. 

3) Discussão dos projetos com 
os moradores. 

Comunidade em geral, 
em especial as famílias, 
que serão relocadas, as 
que residem e as que 
possuem atividades 
comerciais e com as 
instituições. 

Projetos dos vários eixos discutidos 
com moradores e comissão, lideranças 
representativas. 

Atualização de cadastro Famílias que serão 
remanejadas. 

Cadastro revisto. 

 

5) Comunicação Social Comissão de famílias, 
Comissão Editorial e 
técnicos do trabalho 
social. 

Jornal da comunidade implantado e 
mantido pelos grupos comunitários 
com assessoria dos profissionais a 
serem contratados. 

ATIVIDADES PÚBLICO PRODUTOS 

6) Curso de Capacitação para 
Lideranças. 

Lideranças dos afetados. Pelo menos dois cursos realizados com 
participação  de 20 pessoas cada um. 
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D. CRONOGRAMA DE EXECUÇAO E ESTIMATIVAS DE CUSTO 
 

 
A implantação do PARR – Macambira Anicuns está estruturada em três etapas. 

 

Na primeira, denominada Etapa de Preparação, estão as ações requeridas para garantir a implantação dos 
componentes do plano em sintonia com seus fundamentos. A etapa de preparação é determinante para o 
andamento a contento da implantação do PARR. Isto porque nesta etapa são garantidos os requisitos 
institucionais, financeiros e sócio-políticos necessários à implantação do plano, em particular para o 
detalhamento de seus Projetos Executivos. 

 

Na segunda etapa, denominada Etapa de Implantação, serão executadas aquelas ações necessárias para 
assegurar a disponibilização dos imóveis requeridos para reposição daqueles que deverão ser demolidos na 
perspectiva de liberação do perímetro composto pelos 30 metros a partir das margens do Macambira e do 
Anicuns, em especial a elaboração dos Projetos Executivos, tendo por base os cadastros físicos e 
socioeconômicos, a avaliação dos imóveis, a formalização da Adesão das famílias segundo alternativas 
eleitas, a implantação de ações das alternativas, tais como o pagamento dos valores de indenização; a 
construção de casas em Conjuntos Habitacionais; a distribuição do Bônus Moradia, a desocupação dos 
imóveis com imissão de posse dos mesmos para a PMG, entre outras. 

 

A terceira etapa, intitulada Etapa pós Translado, reúne as ações para acompanhamento, por um período de seis 
meses, da adaptação das famílias transferidas para CH e daquelas que adquiriram a nova moradia no parque de 
moradias local e regional. Esta etapa do plano é parte do Sistema de Monitoramento, registrado na Seção III do 
presente documento. 
 
Na tabela a seguir, estão especificadas duas etapas de implantação do PARR – Macambira Anicuns, cada uma 
com seu elenco de ações executivas, devidamente distribuídas no tempo idealizado para Implantação do Projeto 
Macambira/Anicuns. Na seqüência, está o Fluxograma do processo , detalhando-se o fluxo de atividades 
subjacente as ações organizadas no cronograma. 
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CRONOGRAMA 

 
 

  Calendário de  Fases de Implantação do Projeto Macambira Anicuns 
2006 

ETAPAS E AÇÓES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2007 2008 2009 2010 2011 

Etapa 1 - Preparação                                                       
 Revalidação PERMANENTE do Cadastro                                                       

. Preparar Fichas Operativas                                                      
 Determinar Logística                                                      
 Treinamento de Equipe                                                      
. Preparar População para atendimento dos pesquisadores                                                      
 Trabalho de Campo                                                      
Inserção e Consolidação dos dados no SIG                                                      

Gestão Compartilhada ( ELO) - Preparação                                                      
 Mobilização e habilitação da equipe técnica                                                      
 Módulo de Treinamento sobre o PARR                                                      
 Criação e atualização permanente Base de Dados                                                      
 Instalação dos Escritórios Locais                                                      
 Busca do Local                                                      
 Negociações e Contrato de Locação                                                      
 Aquisição e Implantação de Equipamentos                                                      

Leis, Decretos e Licenças                                                      
Inserção Recursos no Orçamento Anual do Município                                                       
 Decreto de Desapropriação                                                      

 Avaliação de Imóveis                                                      
 Elaboração de  Metodologia e procedimentos operacionais                                                       
 Realização dos Serviços                                                      
 Formatação de laudos individuais e lançamento no SIG                                                      

 Formalização DA adesão das famílias as Alternativas do 
PARR                                                      

 Planejamento do ciclo específico de reuniões                                                      
 Realização `reuniões preparatórias                                                      
Formalização da adesão                                                      
 Montagem da Comissão                                                      
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 Realização de Assembléias Locais                                                      
Realização e reuniões informativas e consultivas                                                      
 Adesão das Famílias ao Projeto                                                      
 Realização de reuniões para formalização da adesão                                                      
 Celebrar contrato entre PMG e famílias (Termo de Adesão)                                                      
ETAPA II DISPONIBILIZACÁO DE MORADIAS E TRASLADO                                                      

 Aquisição de Moradias a venda no mercado imobiliário                                                      
 Consolidação do Valor do Bônus critérios para compra                                                      
 Criação do Fundo de Apoio à reposição de Moradia (FUNAR)                                                      
 Sistematização da Oferta de Moradias e Venda - Valor Bônus                                                      
Criar o Banco de Ofertas de Moradias Populares                                                      
 Receber, Analisar e decidir sobre as propostas de compra 
apresentadas pelas famílias                                                      
 Efetivar a transação de transferência de imóvel para cada família                                                      
 Preparar traslado da família para a nova moradia                                                       
Traslado                                                      

 Construção de Núcleos Habitacionais                                                      
Consolidar a estado executivo projeto de núcleos habitacionais                                                      
 Realizar EIA-RIMA - requerido (legis. brasileira)                                                      
 Preparar editais de licitação para implantação dos CH                                                      
 Obtenção da Licenças de Instalação e Urbanísticas Construtivas                                                      
 Definição do Critério para distribuição de Unidade residencial                                                      
 Traslado das famílias                                                      

 Indenizações                                                      
. Apresentação de Valores e negociação com os proprietários                                                      
 Pagamento dos valores e emissão de posse dos imóveis à PMG                                                      
 Visitas de seguimento, às famílias optantes pela solução                                                      
Construção dos Núcleos Habitacionais                                                      
 Licitação e emissão de OS para empresa vencedora                                                      
Monitoramento                                                      
Avaliações ex post                                                      
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E. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 
É de R$ 24.770.300 o custo estimado para execução do conjunto de ações do PARR. 
 
A estimativa de custos aqui apresentada foi calculada assumindo distribuição dos 684 casos de imóveis 
pelas diversas soluções indicadas neste plano, a saber: 
 

(i) Dos 684 casos contados e qualificados, deverão ser demolidos 250 situados no perímetro de 30 
metros de cada margem dos cursos d’água, dos quais 227 moradias e 24 usados para o 
desenvolvimento de atividades econômicas; 

 
a) Os 227 casos relativos às moradias que deverão ser demolidas serão assim distribuídos: 158 

casos poderão receber indenização em dinheiro, todavia estima-se que cerca de 30% desse 
total poderá optar pelo Bônus Moradia para aquisição de outra moradia ofertada em venda 
no mercado imobiliário local – regional (sendo R$ 30.000,00 o valor de referência do 
Bônus); 69 casos de construção de moradias em Conjuntos Habitacionais, referente a 
ocupações irregulares, conforme projeto arquitetônico urbanístico definido pela PMG, a um 
custo de R$ 30.000,00 por unidade, contemplando neste valor a elaboração de projetos, a 
aquisição de terrenos, a construção e a infra-estrutura urbana. 

 
b) Aos 24 imóveis usados para desenvolvimento de atividades econômicas que deverão ser 

removidos prevalecerá a desapropriação mediante indenização em dinheiro seguida de apoio 
técnico para reinstalação, conforme preconizado neste documento, a um custo unitário de 
assistência técnica de R$ 1.000,00. Também poderão ser aplicados procedimentos de 
transferência do direito de construir e/ou permuta com lotes em Distrito Industrial, operação 
que não envolve disponibilidade de recursos financeiros.. 

 
(ii) Para os 404 casos relativos a terrenos livres de edificações na faixa dos 30 metros, com ou sem 

moradias ou negócios na área remanescente, em princípio será realizada a aquisição total destes 
trechos pela PMG, todavia, em todos os casos passíveis de negociação poderão ser aplicados os 
mecanismos requeridos para ajustar a conduta de ocupação e de usos, incluindo celebração e 
promulgação dos contratos de concessão, Termos de Ajuste de Conduta, ou ainda, recebimento 
das áreas em forma de doação ou permuta. 

 
a) Possibilidade de permuta ou recebimento da área em forma de doação para cerca de 20% 

dos casos; 
 
b) 36 casos de celebração de Termos de Ajuste de Conduta, a um custo de R$ 300,00 cada, e 

ainda nos casos de ocupação por negócios agregar o custo de R$ 500,00 a título de apoio 
técnico para manutenção da atividade econômica ali instalada. 
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Tabela 12 – Estimativa de Custos 
 

Componentes Quantidade Custo Total 
(R$) 

A. Moradias a demolir  
Pagamento de indenizações 108 4.100.000
Bônus 50 1.500.000
Transferência do direito de construir 0 0
Unidades habitacionais a serem construídas 69 2.070.000
Subtotal A 227 7.670.000
B. Estabelecimentos econômicos a demolir  
Pagamento de indenizações 13 4.550.000
Bônus 10 300.000
Assistência técnica para transferência de negócios 10* 10.000
Subtotal B 33 4.860.000
C. Faixas de terrenos livres de edificações  
Pagamento de indenizações 301 11.067.000
Transferência do direito de construir 62 0
Termos de Ajuste de Conduta (residencial) 36 10.800
Termos de Ajuste de Conduta (comercial) 5 2.500
Subtotal C 404 11.080.300
D. Outros custos  
Instalação de Escritório de Gestão Local  80.000
Manutenção do Escritório de Gestão Local 5 anos 150.000
Instalação de Escritório Temporário Móvel  20.000
Manutenção de Escritório Temporário Móvel 5 anos 60.000
Eventos de comunicação social vários 200.000
Monitoramento  350.000
Avaliação Ex-post  300.000
Subtotal D - 1.160.000
Total PARR – Macambira Anicuns - 24.770.300
(*) Casos associados ao Bônus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST 
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1. Monitoramento 
 
 
Entende-se por Monitoramento o acompanhamento continuo e sistemático da implantação das ações 
determinadas para alcançar os objetivos e metas de um plano, visando assegurar que tais ações progridam, 
em consonância com as diretrizes, o cronograma e o orçamento previamente adotados. Sempre e quando 
for detectado problemas na evolução da implantação das ações, deve ser enviado as instancias competentes 
não apenas o alarme do problema, mas também e sobretudo os encaminhamentos que devem ser assumidos 
para garantir a implantação do plano conforme planejado. 
 
Assim entendido, um sistema de monitoramento não se reduz a sistematização de inúmeros dados e fatos 
organizados sob complexos modelos de informática. Ainda que requerendo a formação de um Banco de 
Dados devidamente informatizado como meio para operar. Neta perspectiva, dispor de um sistema de 
monitoramento é dispor de um componente fundamental de Gestão. 
 
Além de concebido para seguimento da implantação de um plano, um sistema de monitoramento deve 
garantir as informações necessárias à realização da Avaliação Ex-post, prevista para ocorrer depois do 
remanejamento das famílias para suas novas moradias. Essas informações dizem respeito a disponibilidade 
de uma Linha Zero, correspondente a situação das famílias em suas áreas de origem e a um grupo de 
controle, no mesmo período. 
 
Na perspectiva do anteriormente dito, o detalhamento de um sistema de monitoramento requer dispor do 
plano devidamente consolidado, em especial da distribuição dos casos por solução de tratamento 
idealizada, distribuição parte das ações inaugurais do plano. 
 
Assim sendo fica a PMG comprometida com a contratação dos serviços necessários ao detalhamento do 
sistema de monitoramento assim que se cumprir a ação nº 1, especificada no quadro de Etapas e Ações de 
Implantação do PARR, incluído anteriormente neste documento. 
 
O detalhamento do referido sistema terá por referencia as definições indicadas neste capitulo. 
 

Fatores e Variáveis Objeto de Monitoramento. 
 
A concepção de um sistema para acompanhar a implantação de um plano de remanejamento de população 
envolve, de inicio resposta para uma pergunta bastante singela: “O que deve ser monitorado?” Trata-se de 
uma questão fundamental na perspectiva de evitar que o Monitoramento se transforme em um amontoado 
de levantamento e informes sobre um sem numero de aspectos socioeconômicos culturais envolvidos na 
execução de um plano como o PARR – Macambira Anicuns. 
 
Foi assumido como resposta desta questão, a premissa de que interessa monitorar aqueles aspectos da 
implantação do plano cuja evolução desfavorável no ciclo de implantação do plano possa colocar em risco 
o alcance de seus objetivos e metas bem como a observância das diretrizes que regem a proposta de 
remanejamento. 
 
Como todo plano, a implantação do PARR – Macambira Anicuns estará condicionada a fatores de natureza 
Institucional, Técnico e Financeiro. Cada um desses Fatores é modelado por variáveis (ações e 
encaminhamentos) cuja evolução ao longo do ciclo de implantação modela e determina as perspectivas de 
alcançar os objetivos e as metas propostos. A figura nº. XX indica esses Fatores e suas correspondentes 
Variáveis por fase de implantação do PARR aqui proposto. 
 

 



 46

2. Avaliação ex-post 
 
Serão realizadas 2 avaliações do PARR – Macambira Anicuns, das quais uma intermediária e a uma final. 
A primeira avaliação deverá ser realizada quando metade das famílias tiverem sido relocalizadas. A 
avaliação final se realizará um ano após a saída de todas as famílias alvo de remanejamento da implantação 
do Programa de Melhoria Ambiental do Córrego Macambira e Ribeirão Anicuns. 
 
A Avaliação será realizada por consultoria independente, contratada através de concurso especifico. A 
proposta técnica para realização dos serviços seguirá as referências conceituais e metodológicas 
apresentadas neste capitulo. 
 
A Avaliação aqui proposta é entendida enquanto analise de cinco aspectos do processo de remanejamento e 
resultados do remanejamento 
 

• Pertinência - conexões entre: vulnerabilidade/capacidade das famílias de restabelecer seu quadro de 
subsistência e o modelo de soluções físicas, financeiras e sociais adotados para efetivar a remanejamento; 

• Eficiência - comparação entre previsto e realizado em termos de prazos e recursos ao longo do ciclo do 
processo de remanejamento; 

• Eficácia - graus de alcance dos objetivos e metas estabelecidos; 
• Resultados do remanejamento nas condições de vida da população alvo do PARR;  
• Grau de Satisfação dos beneficiários bem como suas predisposições para usufruir e manter a moradia que 

lhe foi adjudicada..  
 
Nesta perspectiva, constituem objetivos da Avaliação: (i) Determinar a Pertinência, Eficiência, Eficácia dos 
programas componentes do PCR; (ii) Identificar, analisar e medir os Resultados do PCR nas condições de 
vida das famílias beneficiárias do Plano; (iii) Identificar, analisar e medir o grau de satisfação das famílias 
com o processo relocalizatório e com o produto (nova moradia); (iv) Produzir recomendações de ajustes 
para evitar repetições de aspectos desfavoráveis e potenciar reprodução de aspectos favoráveis em 
próximas relocalizações que possam vir a ser necessárias em Programas Habitacionais da Prefeitura. 
 
Cada um dos objetivos da avaliação requererá encaminhamentos metodológicos e procedimentos 
operacionais específicos para realização dos estudos. 
 

 Resultados Sociais do Remanejamento nas Condições de Vida da População Deslocada 
 
Metodologicamente, a Avaliação de Resultados se caracteriza por encaminhamentos destinados a (i) 
identificar e medir diferenças entre a situação antes (quando as famílias viviam nas margens dos cursos 
d’água) e a situação após o remanejamento (para as novas moradias). A diferença entre estas duas situações 
consubstancia os efeitos do processo nas condições de vida das famílias alvo. 
 
Um dos maiores desafios para avaliar os efeitos de um Plano como o PARR nas condições de vida da 
população alvo consiste em “isolar” os efeitos atribuíveis ao Plano daqueles que se produziriam 
independentemente deste, por força de condicionantes exógenos, gerados pelo contexto sócio-econômico 
onde ocorre a remanejamento. O recurso metodológico consagrado para manejo do tema é a utilização de 
um modelo de avaliação com grupo de controle. Este caminho implica avaliar a evolução de algumas 
variáveis sócio-econômicas em dois grupos específicos: (i) grupo constituído pelas famílias remanejadas; 
(ii) grupo composto por famílias com características socioeconômicas semelhantes, que não foram 
submetidas ao remanejamento involuntário. 
 
Formados os dois grupos, se compara a situação em que se encontravam “antes” da intervenção com o 
“depois” da implantação dos empreendimentos, conforme enunciado de referencia registrado no próximo 
parágrafo. 
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Considerando as famílias remanejadas como X e as famílias do grupo de controle como Y; tomando X e Y 
como situação anterior ao remanejamento; e x’ e y’ como situação posterior a remanejamento, o efeito (Z) 
da remanejamento pode ser expresso da seguinte maneira: Z= (x’- x) - (y’- y). Ou seja, a magnitude das 
mudanças produzidas nos beneficiários (x” - x) em relação àquelas observadas no grupo de controle (y’ - y) 
será uma medida dos efeitos atribuíveis exclusivamente á  remanejamento. Isso sucede porque: se (x’ - x) 
indica, para as famílias remanejadas, efeitos endógenos (resultantes da remanejamento) e exógenos 
(derivados de fatores externos do contexto onde a remanejamento se efetiva); e se (y’- y) considera apenas 
efeitos resultado de fatores exógenos, consubstanciados no grupo de controle, logo (x’- x) - (y’- y) elimina 
a influência dos efeitos causados por fatores exógenos, restando somente a diferença atribuída à 
remanejamento. 
 
Para o caso das famílias alvo do PARR os dados referentes à situação Antes (X) são aqueles coletados 
através do Cadastro Sócio Econômico e que deverão compor, com os ajustes necessários, o Banco de 
Dados do Sistema de Monitoramento, abordado no capitulo anterior deste documento. Os dados referentes 
à situação pós-traslado para as novas moradias (X’) serão obtidos através de pesquisa direta com as 
famílias, através de amostra formada por famílias cujos nomes e dados do formulário de cadastro estarão 
disponíveis no Banco de Dados do Sistema de Monitoramento. Note-se a importância de garantir, através 
do Sistema de Monitoramento, registro da localização de todas as famílias remanejadas, e não apenas das 
famílias que foram para C.H. Isto considerando que todas as alternativas de relocalização serão alvo desta 
Avaliação e assim sendo, não bastará conhecer o paradeiro daquelas que foram para Conjuntos 
Habitacionais, mas também daquelas que optaram por outras alternativas, como o Bônus Moradia e a 
Indenização. 
 
Para o caso das famílias do Grupo de Controle, é imprescindível determinar, desde já, qual seria esse Grupo 
para o caso das margens do Macambira e do Anicuns. Definido este grupo é indispensável realizar, 
imediatamente, com as famílias levantamento semelhante ao que foi realizado com as famílias que serão 
remanejadas da área do Projeto BR-L1006 e incluir as informações na Base de Dados do Sistema de 
Monitoramento. Sem este procedimento a Avaliação ficara absolutamente prejudicada uma vez que não 
disporemos das informações que permitem qualificar e medir a situação A È evidente que para o caso das 
famílias do Grupo de Controle, a situação pós-translado corresponderá a situação dessas famílias no ano em 
que esta sendo realizada a avaliação (Y’). Os dados referentes a essa situação (X’) serão obtidos através de 
pesquisa direta com as famílias, através de amostra formada pelas famílias que formaram o universo dos 
levantamentos realizados para garantir disponibilidade do marco zero, cujos nomes e endereços estarão 
disponíveis no Banco de Dados do Sistema de Monitoramento, facilitando assim a localização das mesmas 
para realização das pesquisas. 
 

Aspectos Centrais da Avaliação de Resultados 
 
A Avaliação deverá colocar ênfase em cinco variáveis: (i) moradia, minimamente abordada em suas 
dimensões  física ; serviços e infra-estrutura; densidades de ocupação; situação de propriedade; 
modificações físicas na residência; conservação e manutenção do residência e seus componentes 
construtivos; predisposições de venda do residência ); (ii) tipo e tamanho da família, verificando alterações, 
entre a situação anterior e posterior a remanejamento, no tipo de família (nuclear, expandida, grupo não 
familiar, pessoa sozinha) e na quantidade de membros; (iii) trabalho/emprego, minimamente abordado em 
termos de setor de ocupação de cada um dos membros da família, tipo de ocupação; condição de trabalho; 
local de trabalho; distancia do local de trabalho do local de residência; tipo e custo do transporte do trajeto 
local de trabalho-local de residência; valor da remuneração do trabalho, todas elas focalizadas na situação 
anterior e posterior a remanejamento; (iv) renda familiar, focalizando, além dos rendimentos do trabalho, 
rendimentos advindos de outras fontes tais como aposentadorias, alugueis, entre outros, na situação anterior 
e posterior a remanejamento; (v) orçamento familiar, detalhado nos seguintes rubros: (a) gastos com 
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moradia (prestações, impostos, taxas de serviços e outros); (b) gastos com educação: vestuário, material 
escolar e transporte, para cada um dos membros da família estudando na situação anterior e posterior a 
remanejamento; (c) gastos com saúde, abordando os quesitos consultas médicas e medicamentos na 
situação anterior e posterior a remanejamento; (d) gastos com vestuários; gastos com lazer; (e) saneamento, 
com ênfase para práticas de coleta e disposição final de lixo doméstico, nas situações anterior e posterior a 
remanejamento. 
 
Toda Avaliação deve ser conclusiva e para tanto a equipe responsável pela realização da mesma devera 
lançar mão dos métodos e técnicas garantidores deste tipo de abordagem, como a construção de Indicador 
Síntese e seus correspondentes Indicadores Complexos.  
 
É ainda preciso considerar que a população remanejada apresenta distintas capacidades para reagir ao 
processo de deslocamento involuntário, . Essas diferentes capacidades (em geral associadas ao tipo de 
ocupação, local de trabalho e renda na situação anterior a remanejamento) implicarão diferentes resultados 
nas condições de vida entre todas as famílias remanejadas, esperando-se, portanto, diversos tipos e graus de 
efeitos do remanejamento junto à população alvo. 
 

Avaliação dos Graus de Satisfação das Famílias 
 
A avaliação do grau de satisfação das famílias remanejadas consistirá em captar a valoração que a família 
remanejada atribui: (i) ao agenciamento do espaço onde esta localizada a residência, no caso de CH e do 
entorno, nos casos de mudança para casas situadas em vários pontos do tecido urbano; (ii) ao produto (nova 
moradia) entendido enquanto o prédio- residência para onde foi relocalizado; (iii) ao modelo econômico 
(custos da nova solução de remanejamento, em particular dos serviços e impostos); (iv) ao processo de 
adesão, preparação à mudança, mudança e adaptação ao local de remanejamento. 
 
A medida do grau de satisfação das deverá ser construída através de pontuações que os relocalizados 
atribuirão a vários atributos do processo e do produto. No formulário da pesquisa de campo, que deverá ser 
realizada junto às famílias remanejadas, constará questões sobre este aspecto da Avaliação.  
 

Avaliação de Eficiência e Eficácia 
 

Eficiência 
 
A Eficiência do processo de remanejamento deverá ser examinada sob uma ótica comparativa entre o 
planejado e o realizado em termos de prazos e recursos das ações constituintes do PARR. Os descompassos 
entre o planejado e o executado deverão ser identificados e hierarquizados em função dos caminhos críticos 
do processo de remanejamento. 
 
A abordagem da relação entre Previsto X Realizado deverá colocar ênfase: (i) na disponibilização de 
moradias em tempo hábil vis-à-vis o cronograma de obras; (ii) nas Ações sociais de pré e pós translado. 
 

Eficácia 
 
Por eficácia entende-se o grau em que foram alcançadas as metas propostas em determinado período de 
tempo. Trata-se portanto, fundamentalmente, de uma relação entre as metas idealizadas e o grau de 
atingimento das mesmas. Verificar se os objetivos e metas do PARR foram alcançados, a que tempo e 
condições, constitui ênfase central da avaliação de eficácia do remanejamento de famílias engendrada pelo 
Projeto BR-L1006. 
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