
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N° 230, DE 18 DE JANEIRO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE O PLANO DIRETOR DE 
REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO E DAS 
ATIVIDADES ECONÔMICAS - PDR, SUA 
REGULAMENTAÇAO E RECEPÇAO PELA 

PUBLICADO NOQAmO DA 	LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PARA EXECUÇÃO 

EFEITURAMUNIQ?ALDEPARAU4?I 	
NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO 	 AMBIENTAL, 
MACRODRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBAS - PROSAP, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, no uso das 

atribuições que lhe conferem o artigo 71, inciso VIII da Lei Orgânica do Município 

de Parauapebas de Dezembro de 2009; e, 

CONSIDERANDO a execução do Programa Municipal de Saneamento 

Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 
Parauapebas - PROSAP, criado pela Lei n° 4.726, de 20 de dezembro de 2017, 

alterada pela Lei 4.811, de 27 de setembro de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de criação de instrumentos legais que 

permitam ao Poder Público o cumprimento das políticas operativas do BID e a 

aplicação de suas diretrizes para a execução do Programa Municipal de 

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do 
Rio Parauapebas - PROSAP; 

CONSIDERANDO a necessidade de atender por meio de políticas sociais 

específicas as famílias afetadas pelas obras do Programa, e que serão remanejadas 
durante o período compreendido entre a remoção e o reassentamento definitivo; 

CONSIDERANDO que os projetos propostos pelo PROSAP são 
ambientalmente sólidos e sustentáveis, o Plano Diretor de Reassentamento foi 

elaborado observando as diretrizes que orientam a Política de Meio Ambiente e a 

observância de Salvaguardas do BID, visando garantir a sustentabilidade ambiental 

incorporando considerações ambientais aos objetivos de desenvolvimento social e 
econômico. 

CONSIDERANDO a Licença de Instalação n° 2973/2019 (Processo n° 

2018/0000050133), emitida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - 

SEMAS/PA, com validade até 26/12/2021, que estabelece a Condicionante n° 13: 

Apresentar Instrumento jurídico que dará suporte a implantação do Plano Diretor 

de Reassentamento - PDR; o Decreto que disciplina as soluções de reassentamento; 

o Decreto que cria a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, Móveis e Semoventes 

a serem adquiridos ou alienados pelo município de Parauapebas, vinculada ao 

Centro Administrativo, S/N, Morro dos Ventos - Bairro Beira Rio li - Parauapebas - PA 
CEP.: 68515-000 Fone: 94 3346-2141 E-mail pmp@parauapebas.pa.gov.br  
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CONSIDERANDO a aprovação do Plano Diretor de Reassentamento - PDR pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (Projeto BR-L1508), bem como sua 

publicação no site oficial da instituição no dia 02 de agosto de 2019, conforme 

endereço eletrônico: https://www.iadb.org/projects/document/EZSHARE-1815063576-  

24?project=BR-L 1508. 

RESOLVE: 

Art. 1° O Programa Municipal de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, 

Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP, executado no 

perímetro de abrangência da Sub-bacia do Igarapé Ilha do Coco, afluente do Rio 

Parauapebas, declarada de utilidade pública e interesse social por meio do Decreto 

Municipal n° 82, de 03 de fevereiro de 2020, adotará as diretrizes contidas no Plano 

Diretor de Reassentamento - PDR, conforme Anexo Único deste Decreto. 

Art. 2° Fica determinado que a Unidade Executora do Projeto - UEP/PROSAP 

é o órgão com autonomia para conduzir a aplicação dos procedimentos e normas 
emanadas do Banco Interamericano de Desenvolvimento/ BID, nos casos de 

reassentamento das famílias beneficiadas pelo Programa. 

Art. 3° As ações e atividades disciplinadas para o cumprimento e aplicação do 

Plano Diretor de Reassentamento - PDR que gerem despesas serão criadas por lei 
específica para a finalidade pretendida. 

Art. 40  As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta 

de dotações orçamentárias próprias fixadas na Lei Orçamentaria Anual - LOA e 
seus detalhamentos. 

Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Parauapebas, 18 dejiro de 2021. 
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APRESENTAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP), através da Coordenadoria de Projetos 

Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios, vem formulando o Projeto de 

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 

Parauapebas - PROSAP com o objetivo de ofertar infraestrutura básica de saneamento 

ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, qualificação dos espaços públicos e a 

integração de áreas, hoje isoladas, ao restante do tecido urbano do município. O PROSAP 

tem como estratégia a inclusão social e a melhoria das condições de vida da população, 

principalmente da residente em áreas de risco e de preservação ambiental que serão removidas 

e reassentadas. Para viabilizar o Projeto, a PMP conta com o financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Para a execução do PROSAP, este documento define as diretrizes para a execução de 

70% das obras que serão definidas durante a implementação do Programa. Nesse sentido, 

refere-se a ações que não estão definidas no PER, e considera ações para mitigar e compensar 

os impactos fisicos e econômicos do Programa, que requerem a elaboração de uma análise 

ambiental e social e a definição dos planos correspondentes. Desta forma, este Plano Diretor 

de Reassentamento Involuntário (PDR) apresenta as diretrizes que definem os compromissos 

que assume a PMP para reger as ações do reassentamento involuntário das famílias residentes 

na área de intervenção. 
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1. INTRODUÇÃO 

Parauapebas está localizada no sudoeste do Estado do Pará, a 645 km de Belém. A 

cidade nasceu de um conturbado processo de ocupação no contexto da implantação de 

atividades minerárias na região. No final da década de 60, pesquisadores descobriram a maior 

reserva mineral do mundo, em Carajás, no então município de Marabá. Anos depois, o 

governo federal concedeu à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) o direito de explorar 

minério de ferro, ouro e manganês no local, antes habitada por índios Xikrin do Cateté. 

Em 1981, deu-se início a implantação do Projeto "Ferro Carajás". Cerca de 14.000 

trabalhadores vieram para a implantação da Mina e da Ferrovia. Para atender a necessidade de 

moradia dos empregados da obra de implantação da mina e seus familiares, a Vale iniciou a 

construção de um núcleo habitacional fora da mina de Carajás. Batizaram o núcleo com o 

mesmo nome do rio que corta a região: RIO PARAUAPEBAS, que em Tupi-guarani 

significa "Rio de Águas Rasas". Neste núcleo, a empresa construiu a escola Euclides 

Figueiredo, a delegacia de polícia, o hospital municipal e o prédio da antiga prefeitura. 

A notícia da construção do "povoado" e das obras do PGC provocou um intenso 

deslocamento de pessoas para a região, atraídas pela oferta de trabalho e esperança de riqueza 

fácil. Chegaram fazendeiros, madeireiros, garimpeiros e pessoas recrutadas para trabalhar no 

Projeto Ferro Carajás. Próximo à rodovia PA- 275 começaram a surgir construções dos 

primeiros "barracos" e casas, dando início ao povoado do Rio Verde, que mais tarde se 

tornaria um dos maiores bairros da cidade. 

Em 1983, o então Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (Getat), ligado 

ao Governo Federal, distribuiu lotes agrícolas e usou máquinas para abrir as ruas do Rio 

Verde, onde o comércio já era intenso. No ano de 1984, garimpeiros invadiram a vila de 

Parauapebas para obrigar o governo a lhes dar o direito de explorar o ouro da Serra Pelada. 

Em 1985, inicia-se a luta pela emancipação política da vila. Mas Parauapebas só teve 

autonomia administrativa depois de três anos de movimentos favoráveis ao desligamento 

político de Marabá. A vila, por meio de plebiscito, tomou-se município a partir da Lei 

Estadual n° 5.443/88, de 10 de maio de 1988. Com  a emancipação, no ano de 1989 a cidade 

teve sua primeira eleição para prefeito. 

8 
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De 1981 a 2004, a população de Parauapebas passou por um intenso crescimento 

demográfico, chegando ao número de 110 mil habitantes. Neste contexto, o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010 constatou uma população de 153.908 

habitantes e uma densidade demográfica de 22.35 hab/km2. Estimativas do órgão aponta uma 

população de 202.882 habitantes para o ano de 2018. 

São muitas as causas que fazem de Parauapebas um polo de atração populacional: a 

exploração mineral de ferro, ouro, manganês e cobre; o processo de colonização e reforma 

agrária; e a baixa qualidade de vida das regiões vizinhas. Em maio de 2018, Parauapebas 

completou 30 anos. Uma cidade jovem que durante todos esses anos teve um grande e 

importante desenvolvimento, tornando-se um dos municípios mais importantes da Amazônia 

no que se refere à renda per capta. Entretanto, o crescimento desordenado da cidade e o 

grande contingente populacional não foram acompanhados pelo desenvolvimento sustentável 

e pela infraestrutura necessária para proporcionar qualidade de vida e mecanismos de gestão 

de economia, habitação e mobilidade urbana sustentável e socialmente responsável. 

1.1. O PROSAP e o seu contexto 

O município de Parauapebas foi criado em 10 de maio de 1988, desmembrado do 

município de Marabá e, como outros municípios brasileiros de recém-criação, apresenta 

dificuldades de investimentos em infraestrutura, principalmente saneamento. Devido às 

características geográficas, áreas de várzeas inundáveis, ocupação irregular das margens de 

cursos d'água e ausência de infraestrutura adequada, certas áreas do município sofrem 

inundações frequentes, decorrentes da influência dos níveis do Rio Parauapebas. A 

deficiência de planejamento urbano e o acelerado e desordenado crescimento da cidade 

acabaram por determinar a ocorrência de vários problemas ambientais. Somado a isso, a 

cidade é impactada pelo expressivo crescimento populacional e, devido ao déficit 

habitacional, há ocupação desordenada do solo ocasionando destruição da cobertura vegetal e 

deficiência de saneamento básico/poluição dos corpos d'água. 

Enquanto a população com melhor poder aquisitivo ocupou/ocupa as áreas 

regularmente instituídas no município, a de baixa renda se estabeleceu/estabelece em áreas de 

risco tais como encostas/barrancos e margens dos canais que entrecortam a cidade. Essa 

ocupação inadequada das margens dos corpos hídricos favorece a instalação de processos 
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erosivos, que põem em risco a integridade física dos habitantes destas áreas e também 

propiciam alterações no regime de escoamento da água, culminando com a geração de áreas 

alagadas, que agravam ainda mais as condições socioambientais locais. Acrescentam-se a 

esses problemas: 

a) Inexistência ou insuficiência de sistema de macro e micro drenagem, agravando o problema 

das cheias, que somada a ocupação do leito dos canais por palafitas, cria condições favoráveis 

para a proliferação de doenças de veiculação hídrica; 

b) Carência de habitações populares no município de Parauapebas acarretando a ocupação 

irregular de áreas impróprias (igarapés) em palafitas; 

e) Coleta de lixo deficiente e na maioria das vezes inexistente, sendo o lixo em grande parte 

despejado diretamente nos igarapés, o que contribui para seus assoreamentos, poluição e 

deterioração da qualidade de vida da população que habita suas margens e áreas próximas; 

d) O sistema de esgoto sanitário alcança apenas uma parcela ínfima da área da cidade, sendo 

que parte significativa é lançada diretamente nos cursos d'água. 

Com intuito de solucionar e/ou mitigar os impactos socioambientais decorrentes deste 

processo de ocupação, o município está implantando o Projeto de Saneamento Ambiental, 

Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP. O 

Projeto tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida da população, em especial 

dos segmentos mais vulneráveis, através da promoção do desenvolvimento social, econômico 

e sustentável da área de intervenção, mediante a oferta de infraestrutura básica de saneamento 

ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, qualificação dos espaços públicos, 

remanejamento de famílias e de atividades comercias, reassentamento de pessoas das áreas de 

risco e a integração de áreas, hoje isoladas, ao restante do tecido urbano da cidade. As áreas 

de intervenção do PROSAP são o Igarapé Ilha do Coco, Guanabara e Chácara das estrelas. 

A execução do PROSAP exigirá remoção e reassentamento de famílias residentes na 

área de intervenção, por isto se faz necessária a construção deste Plano Diretor de 

Reassentamento (PDR), que é o instrumento orientador de todo o processo de deslocamento 

involuntário das famílias diretamente afetadas. Além da legislação brasileira empregada, o 

PDR também traz em sua concepção metodológica a Política de Reassentamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a OP 710. O PDR contempla a demarcação da 

área de abrangência, identificação do público alvo, soluções de atendimento aplicáveis, 

assegurando que estes recebam ações adequadas ao deslocamento e para os impactos 
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ocasionados pela intervenção. As ações serão executadas em consonância com os 

cronogramas da intervenção garantindo atividades nas etapas de pré, transição e pós-

ocupação. 

Em projetos executados com o financiamento do BID é determinante a observação e 

cumprimento de suas políticas operacionais uma vez que para financiar projetos de execução 

de infraestrutura e saneamento o Banco exige que as famílias sofram minimamente os 

impactos das intervenções no seu cotidiano e nas relações com o meio no qual estão inseridas. 

Neste sentido, antes de realizar o deslocamento involuntário é necessário levar em 

consideração a opinião e a aceitação das famílias e também a sua participação no processo de 

deslocamento e reassentamento para garantir inserção habitacional e social de forma a 

melhorar as oportunidades e acessos a bens e serviços propiciadores de qualidade de vida. 

1.2. Antecedentes 

A deficiência no planejamento urbano, que remonta desde a criação do Município em 

1988, refletiu na ocorrência de vários problemas ambientais em Parauapebas, principalmente 

nos igarapés que cortam a área urbana, pois a cidade vem sofrendo danos socioambientais, 

sobretudo em consequência do expressivo crescimento populacional ocasionado por 

ocupações desordenadas do solo, destruição da cobertura vegetal, poluição dos corpos d'água 

e a deficiência da cobertura de serviços de saneamento básico. 

A gestão pública com o objetivo de mitigar/solucionar os impactos ocasionados pelo 

crescimento urbano desordenado tem formulado ações voltadas para o gerenciamento de 

redefinição do espaço urbano a partir do contexto de implantação de políticas públicas 

pautadas na governabilidade e na accountabilily objetivando atender o cidadão cliente das 

políticas públicas. Neste contexto, a PMP criou a Secretaria Municipal de Serviço Urbano e 

Ambiental - SEMSUA com as funções de fiscalizar, controlar e monitorar o meio ambiente e 

os serviços urbanos. Com  a grande demanda dos serviços socioambientais foi necessário 

desmembrá-la através da Lei 4285/2005, instituindo a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente- SEMMA. 

A partir da fundação da SEMMA e do levantamento das necessidades de Parauapebas 

no que concerne ao desenvolvimento socioambiental e urbano foram criados programas 

voltados para proporcionar a implantação de serviços e infraestruturas de saneamento 
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ambiental e sustentável do município. Nesse panorama, foi criado o Projeto Municipal de 

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem, Recuperação de Igarapés e Margens do Rio 

Parauapebas - PROSAP, através da Lei 4.726 de 20 de dezembro de 2017. 

1.3. Objetivos 

O PROSAP tem por objetivo geral melhorar a qualidade de vida da população, em 

especial dos segmentos mais vulneráveis, através da promoção do desenvolvimento social, 

econômico e sustentável da área de intervenção do projeto, mediante a oferta de infraestrutura 

básica de saneamento ambiental, acessibilidade e mobilidade urbana, qualificação dos espaços 

públicos, remanejamento de famílias e de atividades comercias e reassentamento de pessoas 

das áreas de risco e a integração de áreas, hoje isoladas, ao restante do tecido urbano do 

município. Seus Objetivos específicos são: 

a) Criar planos de Gestão Socioambiental; 

b) Implantar Sistemas de drenagem (macro e microdrenagem); 

c) Instalar programas de geração de emprego e renda para famílias da área de intervenção 

do programa; 

d) Ampliar o Sistema de Abastecimento de água e esgotamento sanitário; 

e) Implantar programa de reordenamento urbano, regularização fundiária e construções 

de habitações para as famílias de baixa renda diretamente impactadas pelo PROSAP; 

O Promover a recuperação ambiental, através da criação de parques, áreas de esporte e 

lazer; 

g) Criar programas de educação permanente, voltados para conscientização da população 

sobre meio ambiente, sustentabilidade e saneamento básico; 

h) Implantar projetos de infraestrutura urbana para construção de vias de acesso ao 

transporte público e vias de melhoria da mobilidade urbana; 

2. 	ESTRUTURA E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO 

O projeto será desenvolvido a partir da criação de uma estrutura matricial que será 

composta por subunidades de interação e gestão de competências, definidas em seis unidades 

funcionais: 

i) Engenharia e Administração; 
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ii) Custos Diretos; 

iii) Infraestrutura Sanitária; 

iv). Infraestrutura Viária; 

v) Sustentabil idade Social; 

vi) Custos Concorrentes. 

2.1. Descrição das unidades funcionais e seus desdobramentos 

2.1.1. Engenharia e Administração 

Trata-se da área de competência de apoio gerencial e supervisão de viabilidade do 

PROSAP, assim como os estudos e projetos necessários de execução, tais como: 

administração geral; gerenciamento; estudos e projetos e supervisão de obras. 

a) Administração geral 

A administração geral do PROSAP será realizada por uma unidade executora do 

projeto, cuja responsabilidade ficará a cargo do Prefeito e contará com apoio de empresa de 

gerenciamento. 

b) Gerenciamento 

O gerenciamento ocorrerá por meio de contratação de empresa de apoio a unidade de 

execução do projeto e incluirá a capacitação da equipe técnica do município durante a 

execução do projeto. 

c) Estudos e projetos 

O PROSAP será implantado a partir de análise prévia, pautada em estudos e tomada 

de decisão dentro do contexto de pesquisa e levantamento de dados de campo para a escolha 

da área crítica de execução do projeto. Nesse contexto será levado em consideração dados dos 

estudos hídricos e as soluções propostas que abrangem escopo do projeto. 

d) Supervisão de obras 

Destinado aos serviços de supervisão, acompanhamento técnico, análise e aprovação 

técnica, planejamento e controle tecnológico das obras e serviços do Projeto. Para isso está 

previsto a contratação de empresa para apoiar na supervisão de obra. 
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2.1.2. Custos diretos 

Este item corresponde à área de competência voltada para custos aplicados em 

melhoria ambiental habitacional, (drenagem urbana, reassentamento e desapropriação, 

urbanização parques urbanos/parques lineares), infraestrutura sanitária (esgoto sanitário, água 

potável), infraestrutura viária (vias urbanas primárias e secundárias), sustentabilidade social 

(fortalecimento institucional, trabalho socioambiental) 

2.1.2.1. Melhoria ambiental e habitacional 

a) Drenagem urbana 

Este eixo visa à execução de obras de micro e macrodrenagem no seu traçado original, 

onde a micro drenagem contemplará dispositivos como canaletas, obras de captação 

superficiais situadas junto às vias marginais e passeios públicos, ligando as galerias e/ou aos 

canais principais. Os pontos de captação serão definidos em função do greide do sistema 

viário e áreas de intervenção, e projetados sempre onde se configure um ponto de acumulação 

de deflúvios. 

Na macrodrenagem será proposto o revestimento das paredes e do fundo dos canais, 

em aproximadamente 50% do trecho dos mesmos, bem como a retirada dos imóveis que estão 

nas suas margens. Estudos preliminares indicam que deverão ser construídas e realizadas 

obras de manejo de águas pluviais em, aproximadamente, 9.482 metros de canal, em toda a 

área de intervenção do projeto, nas áreas de baixadas, áreas propícias a alagamentos e que 

sofrem influência das cheias do Rio Parauapebas, e nas áreas onde os canais naturais tiveram 

suas margens ocupadas irregularmente pela população, ao longo dos anos. 

O Projeto prevê a intervenção em áreas naturais de escoamento superficial que cortam 

a cidade, a saber: Igarapé Ilha do Coco, Igarapé Guanabara II e Igarapé Chácara das 

Estrelas, que são afluentes do Rio Parauapebas. As famílias residentes nestas áreas serão 

removidas e reassentadas proporcionando melhorias em suas condições ambientais e de 

moradia. 

b) Reassentamento e indenização 

Sobre o reassentamento e a indenização o PROSAP prevê o remanejamento de 704 

imóveis (residenciais, comerciais e mistos) localizados na área de interferência conforme 
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levantamento socioterritorial realizado pela equipe social e de engenharia da PMP. Dentre as 

704 famílias impactadas, 550 serão reassentadas em unidades habitacionais construídas com 

recursos do projeto e 154 serão indenizadas e/ou permutadas por outro imóvel adquirido no 

mercado imobiliário local. O PROSAP construirá as 550 unidades habitacionais para atender 

as famílias afetadas que optaram pelo reassentamento. 

É importante destacar que mesmo para áreas onde não haverá intervenções diretas do 

projeto, as estruturas fisicas existentes como coleta de lixo, manutenção de galerias de águas 

pluviais, entre outras, serão operadas, melhoradas e mantidas pela Prefeitura. 

e) Urbanização 

Neste item está previsto também a implantação de 02(dois) Parques Urbanos e Parques 

Lineares ao longo dos igarapés e áreas livres que contarão com praças, passarelas, quiosques e 

calçadões, além de ciclovias, ampliação e melhorias da infraestrutura existente, incluindo 

iluminação pública, com substituição de luminárias e deslocamento de ramais (onde 

necessário), em função da retificação e alargamento de vias, conforme projeto urbanístico, 

bem como a incorporação de novos trechos de rede nas ruas projetadas. 

Figura 1: Parque Linear 

2.1.2.2. Infraestrutura sanitária 

Neste componente está prevista a ampliação e implantação de sistema de esgotamento 

sanitário (coleta e tratamento) e ampliação da rede de abastecimento de água potável, bem 

como melhoria no tratamento. Será implantado: 

a) Sistema de esgoto sanitário 
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Serão executadas obras de esgotamento sanitário (coleta e tratamento), o que deverá 

contribuir consideravelmente para a melhoria das condições de saúde da população e, 

consequentemente, reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica. A solução proposta 

para o Sistema de Esgotamento Sanitário para a área do Projeto implicará na construção de 

redes de coleta do tipo convencional, incluindo obras complementares e ligações domiciliares, 

implantação de estação elevatória, emissários de recalque e Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) 

b) Sistema de abastecimento de água potável 

O Projeto prevê a execução de obras de melhorias no sistema de abastecimento de 

água da área de interferência do PROSAP, objetivando atender com qualidade a população 

desta região, através das seguintes ações: substituição de trechos de redes comprometidos e 

instalação de novas redes; substituição de adutoras; substituição de ventosas, registros e 

descargas e hidrometração. 

2.1.2.3. Infraestrutura viária 

Para a intervenção no sistema viário considerou-se a construção de vias margeando 

todos os canais, que são um elemento fundamental para que seja viável a integridade 

ambiental e principalmente a proteção da área contra novas ocupações irregulares, e também 

visando facilitar a manutenção rotineira dos canais, protegendo o sistema de drenagem e 

facilitando a abertura de novos espaços urbanos. 

Um dos objetivos também do PROSAP é assegurar a circulação ordenada dos veículos 

e pedestres nas áreas de intervenção, mantendo o nível de serviço previsto para uma via 

urbana, além de garantir segurança nas áreas em que as correntes de tráfego possam sofrer a 

interferência das outras correntes internas ou externas, e assim contribuindo para a solução de 

mobilidade da cidade. 

Serão construídas e ampliadas vias públicas tais como: 

a) Vias urbanas primárias 

Ampliação e construção de vias principais e tratamento urbano paisagístico nas 

margens dos canais da cidade de Parauapebas que estão inseridos na área de intervenção do 

Projeto. 
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b) Vias urbanas secundárias 

Além das vias primárias, serão construídos outros trechos de vias urbanas para 

melhorar a circulação na região dos canais alvo de intervenção, com previsão de construção 

de 23.300 metros de vias secundárias, margeando os canais, melhorando acessibilidade e 

mobilidade dessas áreas. 

2.1.2.4. Sustentabilidade Social 

Esse item é composto de uma série de ações que visam o fortalecimento institucional 

da Prefeitura de Parauapebas, dentre eles o SAAEP (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Parauapebas), e a realização de ações de caráter socioambiental. Compete a essa área 

desenvolver programas de: 

a) Fortalecimento institucional 

O programa prevê o fortalecimento institucional objetivando o bom uso do recurso 

advindo do financiamento internacional e a partir dessa premissa será criado projeto de 

capacitação de pessoal, através de treinamentos, tutoriais, e demais ações de cunho gerencial e 

administrativo para que haja um maior monitoramento e fiscalização da execução do 

programa. 

b) Trabalho socioambiental 

O Projeto prevê várias ações que serão realizadas com as comunidades localizadas na 

área de intervenção. As ações serão voltadas para conscientização e educação ambiental e 

cursos de capacitação profissional para a população que será direta e indiretamente afetada, 

tais como promoção de semanas ecológicas, promoção de mutirões de limpeza, realização de 

cursos, oficinas e palestras de preservação do meio ambiente para adultos e crianças, 

realização de palestras sobre acondicionamento e disposição correta do lixo, sobre coleta 

seletiva, Cursos de capacitação profissional da população diretamente afetada, campanha 

educativas e de saúde pública, dentre outras 
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3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROSAP 

A execução do PROSAP será realizada através de matriz de gerenciamento ligada ao 

Gabinete do Prefeito e todas as etapas serão implementadas seguindo os planos de ação e 

subprojetos delineados por cada uma das seis unidades funcionais, que serão compostas de: 

a) Coordenadoria executiva; 

b) Coordenadoria de infraestrutura; 

c) Subcoordenadoria de ações sociais; 

d) Subcoordenadoria de ações ambientais; 

e) Subcoordenadoria administrativo-financeira; 

o Comissão especial de licitação 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

O PROSAP busca a viabilidade da implantação do projeto de saneamento urbano 

através de investimentos internacionais para custear os recursos financeiros de sua execução e 

fará a contrapartida do município com a utilização dos recursos humanos próprios do quadro 

de servidores da prefeitura. Abaixo segue tabela do orçamento financeiro. 
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Tabela 1 - Demonstrativo Orçamento financeiro 

COMPONENTES BID (U$) LOCAL (U$) TOTAL (U$) 

1. ENGENHARIA 	E 
ADMINISTRAÇÃO  3.000.070,00 1.343.440,00 4.343.510,00 

1.1 Administração Geral 0,00 733.455,00 733.455,00 
1.2 Gerenciamento 1.000.000,00 239.093,00 1.239.093,00 
1.3 Estudos e Projetos 900.070,00 167.892,00 1.067.962,00 
1.4 Supervisão 1.100.000,00 203.000,00 1.303.000,00 
2. CUSTOS DIRETOS 66.456.561,00 15.479.040,00 81.935.601,00 

2.1 	Melhoria Ambiental e 
Habitacional 40.443.291,00 8.008.434,00 48.451.725,00 

2.1.1 Drenagem Urbana 35.500.000.00 4.084.691.00 39.584.691,00 
2.1.2 	Reassentamento 	e 
Desapropriação 
(Construção de UH)  

1 .500.000,00 3.298.743,00 4.798.743,00 

2.1.3 Urbanização 3.443.291,00 625.000,00 4.068.291,00 
2.2 Infraestrutura Sanitária 14.500.000,00 4.375.087,00 18.875.087,00 
2.2.1 Esgoto Sanitário 14.500.000,00 3.353.230,00 17.853.230,00 
2.2.2 Água Potável 0,00 1.021.857,00 1.021.857,00 
2.3 Infraestrutura Viária 8.746.000,00 1.919.562,00 10.665.562,00 
2.3.1 Vias Urbanas Primárias 
e Secundárias  

8.746.000,00 1.919.562,00 10.665.562,00 

2.4 Sustentabilidade Social 2.767.270,00 1.175.957,00 3.943.227,00 
2.4.1 	Fortalecimento 
Institucional  

1.670.000,00 175.957,00 1.845.957,00 

2.4.1 Trabalho Socioambiental 1.097.270,00 1.000.000,00 2.097.270.00 
3. CUSTOS 
CONCORRENTES  

543.369,00 677.520,00 1.220.889,00 

3.1 	Auditoria 	e 
Monitoramento  

300.000,00 375.000.00 675.000,00 

3.2 Avaliação do Programa 243.369,00 302.520,00 545.889,00 
4. GASTOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 
4.1 	Juros 	e 	Comissão 	de 
Crédito  

0,00 0,00  

TOTAL i.. j7QO.000,00 17.500.000,00 87. 00.000,00 
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5. PLANO DIRETOR DO REASSENTAMENTO - PDR 

5.1. Contexto jurídico e institucional do reassentamento involuntário 

O PDR estará em consonância com ordenamento jurídico na esfera federal, estadual e 

municipal, no que diz respeito ao direito à moradia digna, a desapropriação, indenização, ao 

meio ambiente, dentre outras. 

O Brasil integra dois grandes sistemas de proteção internacional dos direitos humanos: 

o sistema interamericano, encabeçado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), bem 

como pela Comissão e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; e o sistema global ou 

universal, dirigido basicamente pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o auxílio 

de seus órgãos. 

Em 1966, por meio do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, ficou assegurado que a moradia digna se trata de um direito humano. Neste aspecto, 

o próprio pacto informou que só haverá moradia digna se preenchido alguns elementos, dentre 

eles a segurança jurídica da posse (que visa assegurar proteção legal contra despejos, 

expropriação, deslocamentos forçados, entre outras formas de ameaças). O mencionado Pacto 

foi internalizado pelas normas jurídicas brasileiras por meio do Decreto n°. 591 de 1992. É de 

suma importância, para o presente trabalho, a aplicação de seu artigo 11, que versa sobre o 

direito à moradia. 

Nestes termos, o direito a moradia ganhou ainda mais força no Brasil quando passou a 

ser considerado, por meio da emenda constitucional n° 26/2000, como direito fundamental do 

indivíduo, vindo a figurar no rol dos direitos elencados no artigo 6° da Constituição Federal 

Brasileira: 

Art. 60  São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 26, de 2000) 

No âmbito da municipalidade, a Lei Orgânica do Município de Parauapebas, de 05 de 

abril de 1990, trata do tema já nos seus princípios fundamentais garantindo o respeito, a 

valorização e a promoção, dentre outros, da cidadania e da dignidade da pessoa humana 

(artigo 60, incisos II e III). Tal como a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal garante 

como um dos direitos sociais, o direito à moradia no seu artigo 10. 
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Compete ao município, a teor do art. 16, incisos XXIII e XXV, respectivamente: 

"Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano" e " adquirir ou permutar 

bens do domínio privado, se houver interesse do Município, e doá-los, caso de interesse 

público ou coletivo". 

O Plano Diretor do município, instituído pela Lei n° 4.328, de 30/12/2006, assegura 

que são princípios fundamentais do Plano o "Cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade na circunscrição do Município, proporcionando aos cidadãos acesso a direitos e a 

políticas públicas voltadas para a promoção e consolidação de uma sociedade mais justa". 

A PMP também comunga com as diretrizes do Ministério das Cidades, que estão 

embasadas no Anexo Único da Portaria n° 317, de 18 de Julho de 2017, que estabelece 

procedimentos e medidas a serem adotadas nos casos de deslocamentos involuntários de 

famílias de seu local de moradia ou de exercício de suas atividades profissionais provocados 

por obras e serviços realizados no âmbito dos programas e ações sob gestão do Ministério das 

Cidades, vinculados às áreas de habitação, saneamento ambiental ou transporte e mobilidade 

urbana. 

Tal medida deve estar prevista no Plano de Reassentamento para as áreas de 

intervenção, assegurando que as famílias afetadas, devido à necessidade de deslocamentos 

involuntários provocados pela execução de obras e serviços de engenharia, recebam soluções 

adequadas para seu deslocamento e para as perdas ocasionadas pela intervenção, quando 

houver, garantindo-se o respeito aos direitos individuais e sociais, em particular à moradia e à 

cidade. 

No que tange os fundamentos da Desapropriação baseia-se nas disposições constantes 

do inciso XXV, do artigo 5° da Constituição Federal Brasileira de 1988 onde estabelece que 

"a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, 

ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvada os casos 

previstos nesta Constituição". 

Outro parâmetro jurídico está assegurado no inciso V do artigo 20  da Lei n 4132, de 10 

de setembro de 1962, que regulamenta a desapropriação por utilidade pública. 

Neste viés, o Decreto municipal de n° 447. de 07 de Outubro de 2011, que dispõe 

sobre o procedimento administrativo para desapropriação de bens móveis e imóveis no 
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município de Parauapebas norteará o processo de desapropriação e/ou indenização. Ressalta-

se que em seu anexo 1, o referido decreto estabelece as diretrizes básicas para desapropriação: 

(.....) Desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o 
Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de 
utilidade pública ou de interesse social, normalmente mediante 
pagamento de indenização. O objetivo desse manual é abordar os 
aspectos legais e administrativos do processo de desapropriação, com 
o intuito de formatar e uniformizar um procedimento mínimo que 
devem ser seguidos por todos os órgãos e agentes públicos 
municipais. 

Outros instrumentos legais serão elaborados, sempre que necessário, no intuito de 

evitar e/ou minimizar conflitos entre a gestão e a comunidade afetada. 

5.2 O PDR no contexto das diretrizes da OP 710ÍBID para reassentamento involuntário 

Em toda operação de financiamento do BID é determinante a observação e 

cumprimento de sua política operativa OP 710 - Reassentamentos Involuntários, incluindo a 

restituição de atividades econômicas e renda. São diretrizes da OP 710: 

a) Evitar ou minimizar os deslocamentos. A política do Banco parte do princípio que o 

deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude e de difícil mitigação em 

função dos aspectos multidimensionais que afeta o cotidiano das famílias afetadas e dos altos 

custos envolvidos. Nesse sentido, todo projeto financiado pelo BID deve reduzir ao máximo a 

necessidade de deslocamento populacional, devendo os estudos básicos priorizar a 

permanência das pessoas. Consistente com essa diretriz, o PROSAP limita-se a acolher, por 

reassentamento involuntário as famílias expostas a riscos eminentes de inundações e que 

vivem em condições insalubres. 

b) Assegurar a participação das comunidades. Considera-se que quando os interesses e 

expectativas das comunidades são incorporadas nas concepções do projeto, sua execução e 

sustentabilidade são facilitadas. As comunidades devem contar com mecanismo para serem 

ouvidas (consultadas) e entendidas como parte integrante do processo de intervenção. 

c) Considerar o reassentamento como uma oportunidade de desenvolvimento sustentável. A 

intenção é a de aproveitar os efeitos da reinserção social gerando o acesso às condições 
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adequadas de moradia e aos serviços essenciais, para promover uma situação que possibilite o 

desenvolvimento das comunidades envolvidas. 

d) Critérios para a compensação. Toda compensação originária de um processo de 

deslocamento e reassentamento de populações deve contar com critérios técnicos de 

compensação, e possibilitar uma solução principalmente para os segmentos mais vulneráveis. 

e) Criar oportunidades econômicas para a população deslocada. Todo processo positivo de 

transformação nas condições de moradia traz embutido custos adicionais relativos a taxas, 

serviços etc., nesse sentido é importante que um processo de intervenção possa gerar 

oportunidades para melhorar as condições de ocupação e renda. Os programas de apoio social 

e desenvolvimento comunitário realizados no pós-ocupação serão orientados a criar 

oportunidades para melhorar a ocupação e a geração de rendas das famílias reassentadas. 

O Proporcionar um nível aceitável de habitação e serviços. Todo programa de reassentamento 

deve contemplar além de habitações adequadas, acesso aos serviços básicos e aos 

equipamentos de educação, saúde e apoio social. Essa diretriz é cumprida com a transferência 

de população para áreas providas de infraestrutura e serviços básicos, e equipamentos de 

educação, saúde e apoio social. 

g) Ter em conta questões de segurança. As questões de segurança não envolvem 

exclusivamente as vinculadas com a violência urbana, aqui se consideram critérios mais 

amplos envolvendo violência doméstica, segurança alimentar, exclusão social etc. 

h) Ter em conta a população receptora. O reassentamento de pessoas de uma comunidade na 

área de influência de outras quando não trabalhado adequadamente pode gerar conflitos e 

dificultar o processo de adaptação ao novo habitat. 

i) Obter informações precisas. Para formular um plano de intervenção social é fundamental 

contar com uma linha de base socioeconômica confiável e suficientemente ampla para 

estabelecer as necessidades e requerimentos das comunidades a serem deslocadas. Toda 

população a ser trabalhada dentro do Programa será objeto de uma pesquisa socioeconômica, 

realizada conjuntamente com o cadastro censitário. Os dados obtidos são o insumo básico 

para definir o perfil da população e a linha de base socioeconômica que será o ponto de 

partida para as ações de monitoramento e avaliação do PROSAP, e para identificar os 

diferentes subgrupos sociais (mulheres, crianças, adultos, entre outros) e situações de 
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vulnerabilidade que deverão ser atendidas de forma diferenciada no marco institucional do 

Programa. 

j) Incluir os custos do reassentamento no custo geral do Programa. Essa diretriz diz respeito a 

considerar o reassentamento como uma parte integrante do programa de maneira a dispor dos 

recursos em forma e tempo para atender aos requerimentos específicos de liberação das áreas 

previstas. 

k) Marco institucional adequado. Para ser efetivo e promover as compensações adequadas, o 

reassentamento deve contar com respaldo jurídico e institucional consistentes. 

1) Procedimentos independentes de supervisão e arbitragem. É recomendável que um processo 

de intervenção social de grande porte conte com um mecanismo de monitoramento e 

avaliações de desempenho independentes que possam fornecer subsídios de revisão e ajustes 

das ações em curso. Também um mecanismo adequado e independente que possa dirimir 

controvérsias e possíveis conflitos é um importante instrumento de gestão de programas 

sociais. O PDR estabelece mecanismos de monitoramento e avaliação, além de uma estrutura 

de atenção a queixas e reclamações que também realizará a gestão de controvérsias entre os 

diferentes atores envolvidos no processo de intervenção. 

A OP 710 preconiza que as informações de base deverão ser precisas e compiladas o 

quanto antes possível. Deverão constar as informações sobre o número de pessoas a serem 

reassentadas e sobre as suas características socioeconômicas e culturais, inclusive 

desagregação por gênero. Além disso, os dados proporcionarão uma base importante para a 

definição de critérios de elegibilidade e requisitos de compensação e reabilitação. 

Em consonância com essas diretrizes, o Projeto removerá e reassentará as famílias que 

se encontram nas áreas em que as condições habitacionais são precárias, insalubres, expostas 

a riscos de inundações e ocupando áreas de preservação e conservação ambiental. 

Imagem 	1: 	Residências 

construídas na calha do igarapé 

Ilha do Coco no centro da 

cidade. 
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Imagem 2: Tipo de residência da área afetada 	 Imagem 3: Tipo de residência da área 
—Bacia 2 	 afetada - Bacia 3 

Para chegar ao quantitativo das famílias impactadas diretamente, pautou-se na Lei n° 

12.651, de 25 de maio de 2012, que estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, em que determina que as faixas 

marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente vão desde a borda da calha 

do leito regular, em largura mínima de 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 

10 (dez) metros de largura. 

Segundo o inciso II do artigo 3° da mesma lei, entende-se por área de preservação 

permanente - APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humana. 

Baseado nesta diretriz evitou-se o maior número de deslocamento, conforme 

levantamento realizado pela equipe social, ambiental e de engenharia na área de interferência 

do projeto, onde chegou-se ao número de 704 (setecentos e quatro) famílias, sendo 550 

famílias em situação de vulnerabilidade social (família de baixa renda) que hoje ocupam as 

áreas de risco e de alagamento e que serão reassentadas em área segura, em casas construídas 

com recursos do projeto e 154 serão indenizadas ou permutadas, conforme detalhamento 

descrito no projeto e nos PER's. 

5.3. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO AFETADA 

5.3.1 Metodologia 

Com objetivo de obter dados para o PDR, tendo em vista a necessidade de realocação 

de famílias afetadas pela intervenção urbanística incluindo o saneamento ambiental, a PMP, 
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através da equipe técnica social e de engenharia da Unidade de Preparação de Projeto - UPP, 

realizou durante os meses de abril a novembro do ano de 2017 visitas em toda a área de 

extensão do PROSAP, visando identificar o número de edificações e fazer uma análise do 

perfil socioeconômico da população localizada no território de interferência, precisamente nas 

bacias do Igarapé Ilha do Coco, Chácara das Estrelas e Igarapé Guanabara II, 

Imagem 4 - mapa de toda extensão do projeto 

A pesquisa para coleta de dados fora realizada através de visita domiciliar na área 

abrangida pelo projeto, com aplicação de questionário; levantamento físico dos imóveis para 

possível indenização, registro fotográfico e selagem das edificações para congelamento, em 

consonância com as diretrizes da política de reassentamento do BID. 

O estudo socioeconômico se destaca como uma possibilidade de conhecer a realidade 

das famílias visando sua compreensão e intervenção sob a ótica da equidade e justiça social de 

forma a assegurar a universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais. Dentro dessa premissa, o levantamento em questão é que subsidia a 

elaboração deste PDR. 

A selagem é uma atividade feita em campo, em que cada um dos imóveis existentes na 

área de intervenção do projeto de infraestrutura recebe uma numeração que serve para 

identificar todos os imóveis existentes na área, na tentativa de conter a reocupação. A seguir, 

fotos para exemplificar as selagens para congelamento nas três bacias, elencadas acima. Cabe 

salientar que as residências seladas no período mencionado acima estão localizadas no centro 

da cidade, contudo em área de preservação ambiental, sujeitas a alagamentos por enchentes ou 

por enxurradas, principalmente em período chuvoso. 

26 



Prefeitura de 
Parauapebas 

Imagem 5: Selagem dos imóveis 	 Imagem 6: Selagem dos imóveis 

SF1 AGEM PARA CONGELAMENTO DOS IM( )( 
BACIA 02 IGARAPÉ GUANABARA 

Imagem 7: Selagem dos imóveis 	 Imagem 8: Selagem dos imóveis 

Imagem 9: Selagem dos imóveis 	 Imagem 10: Selagem dos imóveis 
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5.3.2. Caracterização da população afetada 

O levantamento socioterritorial e estudo socioeconômico das famílias afetadas 

ocorreram nos meses de abril a novembro de 2017, onde foi constatado um quantitativo de 

704 (setecentos e quatro) imóveis em toda a extensão do projeto, distribuídos nas seguintes 

situações: 616 (seiscentos e dezesseis) exclusivamente residenciais, 66 (sessenta e seis) 

comerciais e 22 (vinte e duas) mistas, ou seja, residenciais e comerciais. 

De acordo com a proposta urbanística algumas edificações precisarão ser relocadas, 

abrindo espaço para vias, equipamentos públicos e drenagem. Essas famílias deverão ser 

reassentadas dentro do perímetro urbano. 

A tabela abaixo demostra os quantitativos de residências localizadas nas sub-bacias 

onde ocorrerá o projeto. 

Tabela 2- Quantidade unidades por sub-bacias 

Os dados obtidos servirão de base para identificar o perfil da população, os subgrupos 

sociais afetados (tais como mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos, deficientes, 

dentre outros), que servirão de parâmetros para delinear as linhas de ações que serão 

desenvolvidas no PDR, no PER e no Trabalho Técnico Social a serem desenvolvidas com as 

pessoas reassentadas. 

a) classificação quanto ao uso do imóvel: 

Quanto ao uso do imóvel, constatou-se um total de 704 imóveis sendo 616 destinados 

ao uso residencial; 22 são de uso misto (residência e atividade econômica) e 66 são usados 

exclusivamente para atividades econômicas. 

28 



- 	J Prefeitura de 
Parauapebas 

Gráfico 1- Uso do imóvel 

3% 9% 	 USO DO IMÓVEL 

• MORADIA 

MISTA 

• COMERCIO 

88% 

b) Classificação quanto à tipologia dos imóveis 

Constatou-se que 62% são construídas em madeira, 30% edificadas em alvenaria, 7% 

mistas (edificada em alvenaria e madeira) e 1% são lotes. 

Há quantitativo elevado de famílias que residem em áreas de risco, em condições 

precárias, em residências edificadas com madeiras reaproveitadas. 

Gráfico 2—Tipologia dos imóveis 

7% 1% 

• ALVENARIA 

• MADEIRA 

• MISTA 

LOTES 
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c) Classificação quanto à faixa etária 

Em relação à faixa etária, constatou-se que (57%) da população é adulta, enquanto 

(11%) são adolescentes, (27%) são crianças e apenas (5%) são idosos. 

Gráfico 3 - Classificação das famílias quanto à faixa etária 

5% 
27% 

IDOSOS 

* ADULTOS 

ADOLESCENTES 

* CRIANÇAS 

d) Classificação quanto à renda familiar 

Quanto à renda familiar, 48% da população possui renda inferior a 01 salário mínimo, 

37% possui renda familiar entre 01 a 02 salários mínimos, 8% entre 03 a 04 salários mínimos, 

4% superior a 04 salários mínimos e 5% sem informações. 

Observa-se que a renda média das famílias que serão alvo das ações do Projeto está 

entre menos de 1 a 2 salários mínimos. O rendimento dessas famílias é proveniente, 

essencialmente, de trabalho assalariado. Existe um número significativo de profissionais 

autônomos, sem registro, cuja renda é obtida por meio de trabalho informal ou de 

subemprego. 
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Gráfico 4 - Classificação das famílias quanto à renda familiar 

 

4% 5% 
• INFERIOR A 01 SALÁRIO 

MÍNIMO 

46% 	
• DE 01 A 02 SALÁRIO 

MINIMO 

DE 03 A 4 SALÁRIO 
MÍNIMO 

• SUPERIOR A 04 

SALÁRIOS MÍNIMOS 

• SEM INFORMAÇÃO 

371 

e) Classificação quanto à escolaridade do chefe da família 

Constatou-se que 36% possui ensino fundamental incompleto, 26% ensino médio 

incompleto, 18% ensino fundamental completo, 9% ensino médio completo, 2% ensino 

superior completo, 4% é não alfabetizado, e 5% sem informações. 

Muitos provedores da família não estão inseridos no mercado formal de trabalho por 

baixa escolaridade e baixo nível de qualificação de acordo com as exigências das empresas 

que se localizam no Município de Parauapebas. 

Gráfico 2- Classificação das famílias quanto à escolaridade 

2% 5% 4% 

ré 
• NÃO ALFABETIZADO 

• ENS.FUND.INCOMPLETO 

ENS. FUND. COMPLETO 

• ENS.MÉDIO INCOMPLETO 

• ENS. MÉDIO COMPLETO 

• ENS.SUP.COMPLETO 

1 NÃO INFORMADO 

18% 

1) Classificação quanto à opção de reassentamento: 

O número significativo de famílias que optaram por reassentamento em conjunto 

habitacional reside em área de risco geológico. 
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Gráfico 6 - Classificação das famílias quanto à opção de reassentamento 

. PROVAVEL PERMUTA 

INDENIZAÇÃO 

. UNIDADE HABITACIONAL 

Durante a pesquisa, observou-se que a população com melhor poder aquisitivo ocupou 

as áreas regularmente instituídas no município, entretanto a população de menor renda se 

estabeleceu em áreas impróprias para habitação, às margens do rio e dos canais que cortam a 

cidade. Nas áreas onde ocorrerá o Projeto, grande parte das residências são consideradas sub-

habitações, como palafitas, "barracos" sem infraestrutura adequada e sem regularização 

fundiária. 

6. PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES 

A participação social é o processo de informação, consultas e discussões, onde se deve 

priorizar a linguagem adequada que garanta o entendimento e o envolvimento das famílias 

afetadas em todas as fases constitutivas (concepção, implantação e implementação) das obras 

e deslocamento involuntários, ou seja, as consultas continuarão durante toda a execução e 

supervisão do plano, diretamente ou por meio de instituições representativas e organizações 

comunitárias. Considera-se que quando os interesses e expectativas das comunidades são 

incorporadas nas execuções do projeto, de forma participativa, sua sustentabilidade é 

facilitada. 

Neste sentido, o PDR disporá de instrumentos para fortalecer a participação 

comunitária como o Plano de Participação Comunitária - PPC, que tem por objetivo organizar 

instâncias de participação da comunidade através de um Comitê de Participação Comunitária 
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(CPC) por bacia. O CPC será formado por técnicos da UEP e representantes das 

comunidades. 

Complementando as instâncias organizativas, a PMP, através da UEP, instalará um 

Escritório Local - ELO, que funcionará em lugar central para atendimento às comunidades 

afetadas. O ELO deverá ser deslocados de acordo com o avanço da desafetação e das frentes 

de obra. Futuramente, as ações do ELO serão desenvolvidas no centro comunitário do 

Residencial Vale do Sol II, que será construído pelo Programa para abrigar a população 

afetada, onde será desenvolvido o Trabalho Técnico Social com as famílias assentadas. 

Neste escritório serão implantados os atendimentos via plantão social, de forma 

permanente e será o canal de atenção primária da população, com ampliação do atendimento e 

encaminhamento das famílias para efetivação de direitos sociais mediante articulações 

intersetorial e interinstitucional de serviços (apoio para regularização de documentos, inserção 

em programas sociais quando aplicável via inscrição no CREAS e CRAS, entre outros). 

Ressalta-se que, para a construção deste PDR, foi assegurada a participação 

comunitária das famílias afetadas. 

7. METAS DO PDR 

O censo realizado nas áreas de remoções, em 2017, identificou um total 704 imóveis, 

onde residem 638 famílias, distribuídos nas seguintes situações, 616 (seiscentos e dezesseis) 

exclusivamente residenciais, 66 (sessenta e seis) comerciais e 22 (vinte e duas) mistas, ou 

seja, residenciais e comerciais. 

De acordo com os dados da ocupação encontrada nas áreas a serem liberadas, as 

metas do Programa para as remoções e reassentamento basicamente se resumem em: 

a) Remover e reassentar 550 famílias residentes e promover a indenização ou permuta 

de 154 imóveis, incluindo os estabelecimentos comerciais existentes nas áreas de 

intervenção do Programa, independentemente da situação de ocupação do imóvel; 

b) Executar um programa de acompanhamento de pós-ocupação (reassentamento) 

voltado ao desenvolvimento familiar e comunitário, promovendo reabilitação e 

inserção socioeconômica, por meio de apoio a atividades que ajudem a restituir e gerar 

renda familiar; 
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c) Construir, ampliar e/ou fortalecer os equipamentos comunitários da área de 

intervenção (creches, postos de saúde, escolas, centros comunitários etc.); 

d) Garantir a participação comunitária; 

8. ASPECTOS DE GÊNERO 

Conforme enfatiza a OP 761 /BID, a política de igualdade de gênero contribui para a 

redução da pobreza e resulta em níveis mais altos de capital humano para as gerações futuras. 

Neste contexto, a evidência empírica é contundente: igualdade na família, no mercado de 

trabalho, no acesso à tecnologia e serviços financeiros e na participação cívica e política, 

reforçam um ao outro e contribuem para a eficácia dos esforços de desenvolvimento. A 

igualdade entre homens e mulheres também tem valor intrínseco e é firmemente apoiada pelos 

governos da América Latina e do Caribe. 

O conceito de gênero se refere aos aspectos da vida social pelos quais homens e 

mulheres detêm papéis, necessidades, preferências interesses e prioridades diferentes; 

expressando desigualdades e diferenças decorrentes de ser masculino ou feminino. 

Concernente com a Política de Gênero, o Código Civil brasileiro e a lei nacional para 

habitação popular igualmente apoiam mecanismos de equidade, quando estabelecem a chefia 

da família tanto para o homem quanto para a mulher. Se não houver outra decisão com o 

acordo da mulher e filhos maiores de 14 anos, será sempre emitida em nome da mulher e dos 

filhos do casal a documentação de propriedade e de uso das moradias de reposição. 

Cabe salientar que os Programas habitacionais, especificamente o Programa Minha 

Casa Minha Vida, estabelece dentre outros grupos, o atendimento prioritário às famílias com 

mulheres responsáveis pela unidade familiar. Neste contexto, oferecem a mulher não apenas o 

acesso à moradia, mas oportuniza através das ações de apoio à mobilização, organização 

comunitária, capacitação profissional e geração de trabalho e renda. Ainda, intermedia a 

interlocução dos usuários com demais segmentos sociais, bem como, com as diversas 

políticas públicas. Portanto, neste cenário, se visualiza a mulher como agente que se mobiliza 

e participa das ações de interesses coletivos. 

Pertinente a esta diretriz, ainda que seja desaconselhável, é possível ocorrer casos de 

compensação em dinheiro (indenização) para famílias consideradas não vulneráveis. Sempre e 

quando isso ocorrer, o pagamento irá requerer um documento escrito e assinado pela mulher 

manifestando que: (i) participou da escolha da solução e estão de acordo com ela; (ii) conhece 
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o valor da indenização, local e data onde a mesma se efetivará; (iii) e estão de acordo com o 

uso que será dado ao dinheiro recebido, explicitando qual é esse uso. 

9. 	REASSENTAMENTO E SOLUÇÕES HABITACIONAIS 

Concernente à OP 710/BID - que estabelece que as opções de compensação e a 

reabilitação devem proporcionar um valor justo de substituição para os bens perdidos e os 

meios necessários para restaurar a subsistência e a renda, para reconstruir as redes sociais que 

apoiam a produção, os serviços e a assistência mútua e para compensar as dificuldades de 

transição, perda de renda, entre outras, medidas devem ser tomadas de forma oportuna para 

assegurar que as dificuldades transitórias não sejam desnecessariamente prolongadas nem 

resultem em danos irreparáveis - todas as famílias afetadas receberão atendimentos 

adequados, independentemente do valor de sua moradia original e de sua condição de 

ocupação do imóvel e este princípio desautoriza o uso de mecanismos de escalonamento de 

valores das soluções. 

Ademais, coerente com a Constituição Federal, e com a Política Nacional de 

Habitação, o município de Parauapebas comunga com os princípios habitacionais que 

estabelece: 

• Direito à moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo, previsto na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Brasileira de 1988; 

• Moradia digna como direito e vetor de inclusão social garantindo padrão mínimo de 

habitabilidade, infraestrutura, saneamento ambiental, mobilidade, transporte coletivo, 

equipamentos, serviços urbanos e sociais; 

• A questão habitacional será tratada como uma política de Estado uma vez que o poder 

público é agente indispensável na regulação urbana e do mercado imobiliário, na 

provisão da moradia e na regularização de assentamentos precários, devendo ser, 

ainda, uma política pactuada com a sociedade e que extrapole um só governo; 

• Gestão democrática com participação dos diferentes segmentos da sociedade, 

possibilitando controle social e transparência nas decisões e procedimentos; e 

• Articulação das ações de habitação à política urbana de modo integrado com as demais 

políticas sociais e ambientais. 
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9.1. Aspectos conceituais do atendimento habitacional 

O atendimento habitacional do Programa se regerá com base nos seguintes conceitos: 

a) Todas as famílias residentes nas áreas de remoções, listadas no censo de 2017, serão objeto 

das ações de reassentamento, independentemente da situação de ocupação do imóvel ou de 

condições socioeconômicas ou culturais; 

b) O processo de desocupação das áreas objeto do PROSAP poderá eventualmente necessitar 

de tratamento judicial a ser realizado de acordo com as leis ambientais correspondentes e o 

Plano Diretor Urbano do Município; 

c) As ações de reabilitação, inserção social e desenvolvimento comunitário se propõem a 

gerar oportunidades para que a população objeto do Projeto possa ascender social e 

economicamente, não significando um compromisso com seus resultados que dependem do 

interesse da comunidade e de cada grupo familiar em particular; 

d) Consistente com uma política de igualdade de gênero a transferência e titulação das novas 

unidades habitacionais será realizada, sempre que possível, em nome da mulher. 

9.2. Alternativas de reassentamento 

Visando garantir que o deslocamento involuntário seja realizado levando em 

consideração as necessidades e a garantia do mínimo impacto na relação das famílias com a 

área do projeto e buscando proporcionar alternativas de deslocamento, a equipe da PMP, 

através da UEP, realizou 03(três) consultas públicas, onde apresentou os critérios e medidas a 

serem implantadas, a saber: Indenização em dinheiro; permuta da moradia por outra adquirida 

no mercado imobiliário local; reassentamento em conjunto habitacional (Construção de 

unidades habitacionais). 

São consideradas beneficiárias do PDR e, portanto, elegíveis a escolher uma das 

alternativas de reposição, as famílias cadastradas residentes na área de intervenção, bem como 

aquelas que desenvolvam atividades comerciais cadastradas. A Data corte considerada é a da 

realização do Cadastro das famílias da área afetada, que ocorreu entre 10  de abril a 30 de 
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novembro 2017. Ressalta-se que as famílias e/ou pessoas instaladas em área afetada após o 

cadastramento e selagem do imóvel, que venha edificar novas construções, não serão 

elegíveis às soluções de reposição descritas neste Plano, devendo ser tratadas conforme 

legislação vigente. Esses critérios serão amplamente divulgados entre as famílias. 

a) Indenização 

Essa modalidade será ordenada por instrumento jurídico próprio a ser 

elaborado e publicado para fornecer suporte à implantação do PDR. 

A indenização é a compensação pecuniária de um bem afetado por ações decorrentes 

de intervenção, principalmente a urbanística. Não obstante, a indenização é um direito 

constitucional e será destinado aos proprietários de imóveis regularizados e que não estejam 

no grupo de famílias em vulnerabilidade social. Para a efetivação deste tipo de atendimento, 

será criada uma Comissão Especial de Avaliação (CEA) composta por engenheiros e 

arquitetos peritos, com especialização em avaliação de imóveis, a ser designada para 

acompanhar os serviços do Projeto. A CEA tomará como referência o valor de mercado para 

valorar o imóvel e as benfeitorias. 

Essa modalidade é uma alternativa não recomendada para famílias em situação de 

vulnerabilidade social. As famílias que residem em Área de Proteção Ambiental ou que 

tenham suas habitações em áreas irregulares serão orientadas ao grupo de reassentamento nas 

unidades habitacionais construídas pelo PROSAP. 

b) Permuta da moradia afetada por outra adquirida no mercado imobiliário local 

Essa modalidade será ordenada por instrumento jurídico próprio a ser elaborado e 

publicado para fornecer suporte à implantação do PDR. 

A permuta é uma modalidade de reassentamento na qual a própria família, orientada e 

apoiada pela equipe social da UEP, gerencia sua saída da área de interferência do projeto para 

outra moradia adquirida no mercado imobiliário local, por valor semelhante à moradia antiga. 

A CEA acompanhará todo o processo e tomará como critérios para a aplicação desta 

modalidade: 

. A moradia não poderá estar situada em zonas não edflcandi; 

• O material de construção deverá ser a alvenaria; 
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• A casa deve possuir instalações sanitárias; 

• O vendedor do imóvel precisará dispor de documentação básica de titularidade. 

O imóvel escolhido será submetido à aprovação da CEA e após análise e concordância 

da proposta com os critérios pré-estabelecidos aprovará a compra da mesma. A transação é 

realizada entre a Prefeitura Municipal de Parauapebas, com recursos próprios, e o proprietário 

do imóvel, não passando pelas mãos da família afetada nenhum valor correspondente à 

operação. 

Concluída a transação, é adjudicada formal e legalmente o imóvel para a família. 

e) Reassentamento em conjunto habitacional 

As famílias a serem removidas para liberar as áreas de construção do PROSAP ou 

residentes em áreas de risco e de preservação ambiental (APP), desde que pertencente ao 

grupo de vulnerabilidade social, com renda de até 3(três) salários mínimos receberão UH sem 

nenhum custo financeiro. 

9.3 Critérios elegíveis para o reassentamento involuntário 

A seguir, serão elencados os critérios a serem adotados para cada perfil de moradia e 

moradores, baseados no levantamento prévio dos perfis dos mesmos delineados conforme uso 

social do imóvel. 

a) Proprietários de imóveis regularizados que residem no mesmo ou possuam outro(s) 

imóvel(is) na comunidade, na forma de alugado ou cedido: para este caso serão 

aplicados os critérios para a indenização, considerando estudos de valor de mercado e 

acompanhamento da Comissão Especial de Avaliação. 

b) Inquilinos e famílias vivendo em imóveis cedidos regularizados: os inquilinos que 

residam em área legalizada/titulada e possuam renda familiar superior a 03 (três) 

salários mínimos receberão o auxílio moradia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - 

valor equivalente a 10 meses de aluguel - oferecida ao morador na condição de 

inquilino/cedido que possua identificador vinculado ao Cadastro Socioeconômico no 

banco de dados do PROSAP. 

c) Proprietários de imóveis regularizados que residam na comunidade afetada e 

desenvolvem atividades econômicas em moradias de uso misto ou não: receberão a 
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reinstalação das atividades econômicas no Conjunto Habitacional, onde existirá 

espaço destinado às atividades comerciais. 

d) Inquilinos que desenvolvem atividades econômicas em imóveis comerciais: receberão 

a reinstalação das atividades econômicas no Conjunto Habitacional a ser construído 

pelo Projeto, onde existirá espaço destinado às atividades comerciais. 

e) Moradores que desenvolvem atividades econômicas em imóveis comerciais cedidos, 

em área de risco: receberão a reinstalação das atividades econômicas no Conjunto 

Habitacional a ser construído pelo Projeto, onde existirá espaço destinado às 

atividades comerciais. 

O Proprietário que não reside na área de risco e tem seu imóvel alugado ou cedido a 

terceiros: Será atendido no grupo indenização. 

g) Inquilinos residentes em imóveis em área de risco e que foram mapeadas na etapa da 

selagem e possuam renda familiar de até 03 (dois) salários mínimos: Desde que não 

possuam imóvel no município ou em outra localidade serão contemplados com uma 

moradia no conjunto habitacional, construído pelo Programa; 

h) Pessoas residentes em imóveis cedidos em área de risco e que foram mapeadas na 

etapa da selagem, e possuam renda familiar de até 03 (dois) salários mínimos: Desde 

que não possuam imóvel no município ou em outra localidade serão contemplados 

com uma moradia no conjunto habitacional, construído pelo Projeto. 

9.4. Plano de Restituição dos Meios de Vida 

Essa solução deve ser desenvolvida em consonância com o plano de obras e executada 

imediatamente antes da emissão das ordens de serviço de cada frente de obra, e deverá 

tipificar os efeitos ou impactos nos negócios ou atividades econômicas diretamente afetadas 

pelas obras físicas, assim como estabelecer as compensações. Em toda operação de 

financiamento do BID é determinante a observação e cumprimento de suas políticas 

operativas, nesse escopo dos requerimentos respeito das políticas sociais incluem a OP-7 10 - 

Reassentamento Involuntário 70 % das obras a definir durante a execução. 

Tipificar efeitos ou impactos nos negócios ou atividades econômicas. diretamente afetados 

pelas obras físicas, incluindo: 

Categorização dos negócios mediante: 

(i) Tipificar os impactos a temporários e permanentes em negócios formais afetados 
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(ii) Definir os impactos temporários, definindo o período de trabalho da obra estimados 

(iii) Tipificar os impactos permanentes, quando o negócio/ atividades deve fechar e se mudar/ 

deslocar para outro local. 

(iv) Definir os impactos sobre a população vulnerável, tais como: risco de segurança 

alimentar; possível precariedade da família porque afeta crianças menores, idosos, compra 

limitada de medicamentos, etc. 

No caso de se considerar compensações monetárias 

(v) Definir a informação a ser apresentada pelas partes afetadas e o procedimento para o 

cálculo das compensações aos negócios formais. Por exemplo, contribuições fiscais e outro 

imposto que confirme a formalidade. Definir a metodologia que será usada para calcular as 

perdas como um cálculo de lucros cessantes (em caso de impactos temporais) e danos 

emergentes (em caso de fechamento permanente). 

(vi) Definir procedimentos e meios de cálculo para compensar os negócios informais. Se for 

permanente definir um número de meses e o apoio após o encerramento do negócio, por 

exemplo, acompanhamento na obtenção de outro local para o seu desempenho em vez de 

novo reassentamento etc. 

No caso de se considerar que as compensações não-monetárias 

(vii) Definir atividades para negócios formais: por exemplo, formação em gestão, gestão de 

invenções, preparação de balanços, promoção de vendas, etc. Quantificar pacotes e valor 

estimado dos treinamentos. 

(viii) Definir atividades para negócios informais: por exemplo, direcionar os afetados para os 

serviços sociais prestados pelo Município, treinamento para melhoria de renda accessível para 

o nível de educação dos afetados por exemplo em maneio de alimentos para venda, 

eletricistas, apoio em obras de canalização, etc.; A compensação monetária para famílias 

vulneráveis deve ser considerada como um único valor de referência para todas as famílias, 

considerando um valor excepciona adicional, soo no caso de alguma vulnerabilidade extrema 

documentada. 

(ix) Definir o conteúdo dos acordos que se documentará, entre o Programa e os afetados. 
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Com estas informações definir o cálculo das compensações monetárias e não 

monetárias definir um orçamento e um cronograma de execução, e responsável pela execução 

e acompanhamento. 

Geração de Trabalho e Renda 

As ações de Geração de Trabalho e Renda a serem desenvolvidas no âmbito do 

PROSAP serão construídas mediante consulta às famílias e estudo do perfil produtivo de 

forma que as ações do Programa possam ser assertivos e eficientes, conforme vocação e 

aptidão das famílias. Assim que instalado o Escritório Local (ELO), os técnicos sociais 

juntamente com a Subcoordenação de Ações Sociais da UEP serão os responsáveis por 

planejar as ações. 

O plano deve contemplar fortalecimento das instâncias de participação, ações de 

educação ambiental e capacitação para geração de emprego e renda, tendo, este último, como 

público prioritário mulheres chefes de família. Parcerias de sustentabil idades com instituições 

públicas e particulares, que no exercício de sua finalidade ou de ações de sustentabilidade, se 

juntam ao programa para execução de ações participativas e fomentadoras de 

desenvolvimento socioambiental. 
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10. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONOMICA DA AMOSTRA DO PROGRAMA 

A primeira etapa de execução do Projeto foi definida pela escolha das áreas que 

contemplem todas as modalidades de obras a serem implantadas. Foram elaborados, pelo 

menos, 30% dos projetos executivos de cada modalidade. 

A área da amostra é o trecho do igarapé Ilha do Coco, na altura da PMP, onde será 

implantada uma lagoa de contenção, e seguirá até o Rio Parauapebas. Desta área serão 

removidas e reassentadas 90 famílias. 

Imagem 11 - Área de intervenção do projeto de amostra 

Imagem 12: Tipo de residência da área 
da amostra 

Imagem 13: Tipo de residência da área 
da amostra 

Alem destas 90 tãmilias, da área da amostra, também serão contempladas 160 (cento e 

sessenta) famílias da sub-bacia do Igarapé Chácaras das Estrelas, já cadastradas no Programa, 

que foram atingidas por alagamento no ano de 2018. 

No mês de fevereiro de 2018 as fortes chuvas ocasionaram uma alta no Rio 

Parauapebas atingindo parte da área da poligonal de interferência do PROSAP, onde dezenas 

de famílias ficaram desabrigadas e/ou desalojadas. Contudo fez-se necessária a retirada de 
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160 (centos e sessenta) famílias e beneficiá-las com aluguel social. São famílias que viviam 

em total situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social. Residiam em casas estilo 

palafitas, edificadas em áreas de alto risco geológico, sujeita às inundações periódicas. Em 

período chuvoso a situação se agrava, onde as mesmas ficam sujeitas a contaminação de 

doenças por veiculação hídrica transmitida por vetores que se reproduzem em ambiente 

aquático. 

Imagens imóveis em palafitas, antes do impacto das chuvas de 2018. 

Imagem 14: Imóveis palafitas antes do impacto 
das chuvas de 2018 

Imagem 15: Imóveis palafitas antes do impacto 
das chuvas de 2018 

Imagem 16: Imóveis palafitas antes do impacto 	Imagem 17: Imóveis palafitas antes do impacto 
das chuvas de 2018 	 das chuvas de 2018 
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1 
Imagens imóveis em palafitas, depois do impacto das chuvas de 2018 

Imagem 18: Imóveis atingidos pelos alagamentos de 
2018 

Imagem 19: Imóveis atingidos pelos alagamentos de 
2018 

Imagem 20: Imóveis atingidos pelos alagamentos de 2018 

Em decorrência de tal situação, o município de Parauapebas decretou situação de 

emergência/estado de calamidade pública através do decreto n° 161, de 09 de fevereiro de 

2018 (em anexo). As famílias afetadas estão recebendo aluguel social e continuarão até a 

construção das Unidades Habitacionais para o reassentamento definitivo. 

Tabela 3— Famílias da Amostra 

É 11 0Bacias 	Impacto 	 Situação 

Permanecem 	cin 	suas 
1 	 Ilha do Coco 	Amostra do Programa residências originárias 

90  

Igarapé Chácara Famílias impactadas Em Aluguel social nas 
2 	160 	das Estrelas 	por alagamentos no adjacências 

ano de 2018 
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Ressalta-se que o Plano Específico de Reassentamento (PER) para população da 

amostra está sendo construído e constará informações mais aprofundadas sobre as famílias. 

a) Faixa etária da população da área da amostra 

Quanto à faixa etária da população da amostra do programa, constatou-se que 54% da 

população são adultos, enquanto 21% são adolescentes, 10% são crianças e apenas 6% são 

idosos. 

Gráfico 8— Classificação das famílias quanto à faixa etária 

• 1O% 

::: 
1IIu' 	

54% 	

.:::: 

b) Renda familiar da população da área da amostra 

Quanto à renda familiar, 46% da população possui renda familiar inferior a 01 salário 

mínimo, 24% possui renda familiar entre 01 a 02 salários mínimos, 9% entre 03 a 04 salários 

mínimos, 27% superior a 04 salários mínimos. 

Gráfico 9— Classificação das famílias quanto à renda familiar 

INFERIOR A 0 SALÁRIO 
46% 	 MÍNIMO 

DE 01 A 02 SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

• DE 03 A 4 SALÁRIOS 
MÍNIMOS 

a SUPERIOR A 04 SALÁRIOS 
MÍNIMOS 
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c) Classificação quanto à escolaridade do chefe da família da população da área da 

amostra do programa. 

Quanto à escolaridade, constatou-se que 27% possui ensino fundamental incompleto, 

13% ensino médio incompleto, 13% ensino fundamental completo, 31% ensino médio 

completo, 6% ensino superior completo, 10% é não alfabetizado. 

Gráfico 10— Classificação dos chefes de família quanto á escolaridade 

ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

U NÃO ALFABETIZADO 

• ENSINO MEDIO INCOMPLETO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

E ENSINO FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

• ENSINO MEDIO COMPLETO 

d) Tipologia das residências da população da área da amostra do programa 

Quanto à tipologia das edificações, constatou-se que 38% são construídas de madeira, 

52% edificadas em alvenaria, 10% mistas, edificadas em madeira e alvenaria. 

Gráfico 11—Classificação das famílias quanto à tipologia das edificações 
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e) Uso do imóvel da população da área da amostra do programa: 

Quanto ao uso do imóvel, constatou-se que 90% das unidades habitacionais são 

utilizadas como residências, 6% são utilizadas de forma mista e 4% são comercio. 

11. REASSENTAMENTO PARA CONJUNTO HABITACIONAL 

Figura 1 - Modelo de Casas 

Conforme cadastro das famílias das áreas de intervenção da obra, serão 550 famílias 

reassentadas em 550 (quinhentos e cinquenta) UH's a serem construídas pela PMP. O início 

das obras das primeiras 250 (duzentos e cinquenta) unidades está previsto para segundo 

semestre do ano de 2019. Estas primeiras unidades contemplarão as 250 famílias do grupo da 

amostra. As demais UH's estão previstas para 2021, para quando esta prevista a execução da 
2a  fase do Programa. 

Para a construção do empreendimento habitacional das 250 UH's, a PMP 

disponibilizou uma área no bairro Vale do Sol II. A referida área pertence à PMP e está livre 

de qualquer tipo de impedimento legal ou de ocupação, além de está protegida. 
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Imagem 21 - Localização da área para construção de unidades habitacionais - Residencial Vale do Sol II. 

A área localiza-se dentro de um de raio de 5 (cinco) km das áreas diretamente 

afetadas e no interior do perímetro urbano. Possui infraestrutura e equipamentos comunitários 

próximos para atendimento da comunidade local, bem como sistema de transporte coletivo; o 

bairro já conta com uma academia ao ar livre que será revitalizada, será construída uma 

unidade escolar do ensino infantil tipo 1 e um posto de saúde nas proximidades do projeto. 

As UH's serão unifamiliares, piso térreo. O método construtivo é em alvenaria 

estrutural com bloco de concreto, cobertura com telha de cerâmica tipo colonial, dois quartos, 

um banheiro, uma área de sala e cozinha em comum, com uma parede vazada (cobogó) 

fazendo separação dos dois ambientes, com área construída 43.14m2, inseridas em lote 

medindo em média 160 m2 . 

..: 

U$4tDA0* HASIT*CIOP4A&. 
I*vø de $*25 r; 
Arco 	iti das cass 
43,14 m. 

Figura 2—Modelo UH's 
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Figura 3 - Mapa esquemático da área para construção de unidades habitacionais - bairro Vale do Sol 

Figura 4— Academia ao ar Livre 
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Tendo em vista a necessidade do fortalecimento social da comunidade, também será 

construído o centro comunitário para estabelecer com a comunidade vínculos de vizinhança e 

a interação das crianças com práticas esportivas dentre outras. 

Dentro do escopo do empreendimento será construído o Núcleo Comercial para 

reinstalação de atividades econômicas identificadas durante o cadastramento realizado pela 

equipe técnica. 
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12. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, COMPENSAÇÃO E A INCLUSÃO 

PRODUTIVA 

Tendo em vista que o deslocamento involuntário afeta não somente a vida cotidiana 

das famílias como também as relações sociais e comunitárias, é indispensável evitar situações 

que possam ocasionar risco de empobrecimento e situações de vulnerabilidade de modo geral. 

É necessário planejar adequadamente as soluções aplicáveis em diferentes situações e 

aproveitar os efeitos da reinserção social gerando o acesso às condições adequadas de moradia 

e aos serviços essenciais, para promover uma situação que possibilite o desenvolvimento das 

comunidades envolvidas. 

O PDR deve ser entendido como uma oportunidade de desenvolvimento e incremento 

da qualidade de vida dos afetados, em especial, da população vulnerável, ou seja, da 

população em situação de pobreza presente nas áreas a serem desafetadas. Nesse sentido, 

devem ser repostos, além da moradia, todos os bens e ativos econômicos, assim como é 

necessário providenciar a reinserção do público alvo nos locais de destino, prevendo as 

necessidades adicionais de equipamentos de saúde, educação e lazer. Trata-se de um conjunto 

de ações que visam assegurar que as famílias afetadas sejam compensadas, de maneira justa, 

de forma a restaurar, e se possível melhorar, as condições sociais, de vida e renda. 

Todo processo positivo de transformação nas condições de moradia traz embutido 

custos adicionais relativos a taxas, serviços etc.; nesse sentido é importante que um processo 

de intervenção possa gerar oportunidades para melhorar as condições de ocupação e renda. É 

preciso fomentar processos de inclusão produtiva coerentes com o potencial econômico e as 

características culturais da região, promovendo capacitação profissional e estímulo à inserção 

no ensino formal, especialmente de mulheres chefes de família, pessoas com deficiências, 

idosos, entre outro, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a sua autonomia e à 

geração de renda. 

A equipe técnica social mapeará de forma participativa, demandas e vocações 

profissionais dos beneficiários e as potencialidades produtivas da comunidade afetada, que 

será detalhada no PER. 

13. MEIO AMBIENTE 

Os planos de reassentamento devem levar em conta considerações ambientais a fim de 

impedir ou aliviar qualquer impacto resultante do desenvolvimento da infraestrutura, 
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adensamento da área anfitriã ou pressão sobre recursos naturais e áreas ecologicamente 

sensíveis. Um levantamento do impacto sobre o meio ambiente, inclusive capacidade de 

prover sustento e impactos socioeconômicos sobre a comunidade anfitriã, será realizado a 

respeito de cada local proposto para localização, sempre que a magnitude do componente de 

reassentamento ou a natureza das áreas afetadas assim o requerer, e o plano de administração 

ambiental será incluído no plano de reassentamento. 

Buscando assegurar que os projetos propostos para financiamento do Banco sejam 

ambientalmente sólidos e sustentáveis o Plano Diretor de Reassentamento foi elaborado 

considerando as diretrizes que orienta a Política de Meio Ambiente e Observância de 

Salvaguardas do BID. Para tanto, foram realizadas avaliações ambientais prévias a fim de 

determinar a provável extensão e a natureza do potencial impacto a ser ocasionado pelo 

PROSAP, visando garantir a sustentabilidade ambiental incorporando considerações 

ambientais aos objetivos de desenvolvimento social e econômico. 

Foi realizada a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do PROSAP, que tem como 

principal objetivo auxiliar a formulação de políticas públicas, através da identificação de 

possíveis problemas ambientais ainda na fase de projetos, eliminando-os ou mitigando-os 

antes que se tomem irreversíveis ou demasiado danosos. Outrossim, o PROSAP foi estudado 

nos seus efeitos, a partir das dimensões ambiental, social, econômica e institucional, 

identificando potenciais impactos ambientais e/ou sociais e propondo medidas de mitigação 

organizadas em um conjunto de programas MGAS/PGAS. 

O Marco de Gestão Ambiental e Social - MGAS foi estruturado de forma a conter as 

diretrizes para a preparação dos estudos ambientais (Análise Ambiental e Social - AAS e 

Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS) dos projetos do PROSAP, estabelecendo os 

requerimentos e as diretrizes para o planejamento, projeto e execução de futuras intervenções. 

Já o Plano de Gestão Ambiental e social - PGAS, com o objetivo de dotar o PROSAP 

de estrutura eficiente que garanta a execução e o controle das ações planejadas nos vários 

programas, a adequada condição ambiental das obras, assim como controlar informações e 

manter um elevado padrão de qualidade na implantação e operação do empreendimento, foi 

estruturado de forma a conter a apresentação dos principais impactos e riscos diretos e 

indiretos da operação, propostas para evitar, minimizar, compensar e/ou mitigar os principais 

impactos e riscos diretos e indiretos; responsabilidades institucionais para implementar essas 
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medidas; programa de consulta e participação e esquema para o monitoramento dos impactos 

e riscos sociais e ambientais durante a execução da operação. 

14. FASES E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO PLANO DIRETOR DE 

REASSENTAMENTO 

Para efeitos didáticos identifica-se a seguir atividades distribuídas em três etapas do 

processo de reassentamento, quais sejam: 

a. Fase de Preparação, também conhecida corno fase pré-traslado ou fase Pré-

mudança. Nesta fase serão desenvolvidas todas as ações institucionais e técnico social 

que irão garantir a substituição de imóveis de risco e em áreas protegidas, por moradias 

dignas e unidades comerciais seguindo-se os preceitos indicados pelo PDR; 

b. Fase da Mudança: corresponde à mudança fisica, ou seja, é a saída da família da área de 

origem para a modalidade de moradia/comércio escolhida. 

c. Fase Pós Mudança, correspondente às ações a serem desenvolvidas após transferência 

das famílias para as novas moradias e reinstalação de atividades econômicas. As ações da 

fase pós-mudança visam à integração e fortalecimento de políticas públicas que garantem 

a sustentabilidade da intervenção. 

14.1. Fase de preparação 

a) Aplicação do arcabouço jurídico 

Trata-se, inicialmente, de cumprir o estabelecido no marco legal deste documento, da 

necessidade de criação de instrumentos legais para viabilizar a implantação PDR, quais sejam: 

Lei Municipal que irá dar suporte ao PDR; como a criação de instrumento jurídico para dar 

suporte a opção de permuta de casa; entre outras que possam surgir no decorrer da 

implantação do PDR. Os instrumentos jurídicos para operacionalização dos atendimentos 

constarão nos PER's. 

b) Implantação e operacionalização dos Escritórios Locais - ELO's. 

Considerado indispensável ao bom andamento da preparação e implantação do 

processo de reassentamento, recomenda-se a implantação de ELOs nas três sub-bacias: Ilha 

do Coco, Chácara das Estrelas e Guanabara II, que atenderão a população das comunidades 

locais, bem como os casos de atividades econômicas desenvolvidas em imóveis comerciais. 
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Poderão se dirigir aos ELOs, todos os interessados nos temas de desafetação da área e 

reassentamento futuro, seja para informações, seja para registrar queixas e reclamações ou 

para participar de consultas e outros eventos promovidos pelo escritório. 

Em cada um dos ELOs ao longo dos anos de execução, sugere-se a formação de 

equipe composta de: 

v' 01 (um) Coordenador Geral; 

v' 02 (dois) Assistentes Sociais; 

1 02 (dois) estagiários de Serviço Social; 

V' 01 (um) Arquiteto; 

V' 01 (um) Advogado; 

" 01 (um). Estagiário de Direito; 

" 01 (um) Jornalista; 

( 02 (dois) apoios administrativos capacitados em Tecnologia da Informação: 

v' 01 (um) Tecnólogo da Informação; 

A equipe atenderá os ELOs conforme a execução das obras, levando em conta que 

parte dos servidores da UEP irão para o escritório tendo em vista que já possuem know how, 

para trabalhar com a comunidade afetada. 

As principais atividades para implantação dos ELOs são: 

v' Designação do coordenador Geral dos ELOs que acompanhará as demais ações; 

v' Instalação de mobiliários, e equipamentos tais como telefones, computadores; serviços 

de internet, entre outros; 

v" Implementação e capacitação de cada equipe que envolverá conhecimento detalhado 

deste PDR, incluindo e, sobretudo cronograma e orçamento e deverá ser conduzida 

pelo Coordenador da equipe social; 

V' Preparar o Plano com ações de Comunicação Social para divulgar a existência do 

escritório, horários de funcionamento e serviços disponíveis. 
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O orçamento está incluído no final deste documento reserva recursos para instalação 

do escritório e sustentação da equipe técnica de cada um deles durante a execução do Projeto 

no qual será detalhado no PER. 

Recomenda-se a implantação dos ELOS em tempo hábil para estabelecer os contatos 

com a população antes da instalação das frentes de obra. 

e) Atualização do cadastro socioeconômico, incluindo avaliação de benfeitorias. 

Caso ocorra uma defasagem superior a 02 (dois) anos entre a data de realização do 

cadastro e o início do processo de saída das pessoas das moradias em risco, será realizada uma 

revalidação dos cadastros. Nesta revalidação não se admitirá a inserção de novos imóveis e/ou 

famílias como beneficiários. A equipe social tratará essa demanda de novas famílias e 

atividades comerciais como população extra que não se beneficia das opções de reposição 

incluídas neste PDR, cabendo estudo individualizado. A revalidação é feita apenas para 

atualizar o perfil demográfico das famílias já definidas como beneficiarias, considerando que 

neste período ocorrem nascimentos, mortes, casamentos, entre outros. 

A responsabilidade de conduzir as atividades indicadas será da equipe social da 

Unidade de Execução do Programa. 

d) Controle da ocupação das áreas de intervenção. 

As ações de implantação imediata (no máximo um mês após assinatura do contrato) 

recomendadas pelo PDR para controle da ocupação dos territórios e moradias das 

comunidades das Sub-bacias Ilha do Coco, Chácara das Estrelas e Guanabara II, são: 

V' Aplicação dos instrumentos jurídicos cabíveis em cada comunidade em função da 

situação fundiária de cada uma delas; 

V' Visita a cada uma das moradias anteriormente pesquisadas e identificadas como 

estando em situação de risco, com entrega, para cada família de certificado de 

beneficiário sendo este certificado nominal e intransferível; 

( Materialização da poligonal onde estão as moradias de risco em cada comunidade, 

usando materiais e recursos que propiciem visibilidade dos limites da área; 

( Instalação de placas informando sobre o status da moradia em risco. 
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Outras ações poderão ser incluídas, seja pela PMP ou por instancias do BID 

fiscalizadoras do processo, como a ELOs. 

e) Programação para elaboração de consultas públicas para os Planos Específico de 

Reassentamento - PER's. 

Dando continuidade ao processo de consultas públicas, tendo como foco os PER's 

desenvolvidos para cada uma das 03 (três) sub-bacias, outras consultas serão feitas com as 

comunidades afetadas. A programação dos eventos envolverá: 

V' Identificação de participantes; 

V' Definição de datas, horários e locais; 

1' Preparação de resumo do PER em PowerPoint ou programa semelhante; 

V' Distribuição de convites para a primeira Consulta e assim subsequentemente; 

V' Realização da Consulta; 

v" Elaboração do Dossiê de Consulta contendo: 

> Ata da exposição e discussões; 

Fotos e Lista de Presença, com nome completo legível, n° telefone e 

assinatura dos participantes do evento. Como referência para 

elaboração dos dossiês podem ser utilizados os dossiês de consulta 

do PDR, disponíveis na Unidade de Execução do Programa (UEP). 

Além das consultas destinadas aos PER's, outras deverão entrar no 

calendário de consultas e os temas serão indicados conforme a 

evolução do processo. 

f) Formalização da adesão 

Após a revalidação dos cadastros e consulta pública para os PER's, a população terá 

liberdade de escolha quanto à opção para substituição da moradia e das atividades comerciais. 

A equipe técnica do programa auxiliará na escolha e informará a cada família as 

possibilidades de enquadramento em cada solução - sejam proprietários, possuidores, 

inquilinos, cedidos. Somente após devidamente informada e esclarecida a família assinará o 

termo de adesão. 
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Esta formalização decorrerá de atendimentos individuais programados com as 

famílias, e com reuniões coletivas realizadas através do ELOs 

Devidamente informada, a população formalizará sua adesão por uma das três 

alternativas explicitadas anteriormente neste documento. 

14.2. Fase da mudança 

Nesta fase faz-se necessário que ocorra o sorteio de localização dos endereços das 

novas moradias e posteriormente a vistoria das unidades habitacionais. 

Esta etapa considerará duas situações, quais sejam: 

1 Mudança das famílias atualmente instaladas em situação de risco diretamente para as 

novas moradias. 

1 Mudança das famílias atualmente em aluguel social para as novas moradias 

Para as famílias que irão para as novas moradias, deverão ser desenvolvidas 

minimamente as seguintes ações: 

1 Elaboração de calendário de mudança com envolvimento dos interessados; 

1 Realização de inventario de mobiliário e utensílios para o caso de moradias e de 

mobiliário, máquinas e demais equipamentos para o caso de atividades econômicas 

desenvolvidas em imóveis comerciais; 

1 Contratação de empresas de transporte com ajudantes; 

1 Realização das mudanças. 

14.3. Fase da pós-mudança 

Essa fase refere-se ao período posterior à entrega das unidades habitacionais. As 

atividades previstas têm como objetivo acompanhar adaptação das famílias nas novas 

unidades habitacionais e orientá-las sobre seus direitos e deveres. 

Será executado o trabalho técnico social, que compreende um conjunto de estratégias e 

ações, realizados a partir de estudos, diagnósticos e participação, visando as dimensões 

sociais, econômicas, produtivas, ambiental e político institucional da população afetada, com 

o objetivo de promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias as 

demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e para a 
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sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados no conjunto habitacional e 

visando a sustentabilidade da intervenção. 

Tendo como proposta o desenvolvimento e o protagonismo das famílias em situação 

de vulnerabilidade nos processos de decisão, implantação, manutenção e acompanhamento 

dos bens e serviços a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local e estimular a plena 

apropriação do território, o Trabalho Social deverá observar os eixos seguintes. 

Mobilização, organização e fortalecimento social. Visa promover a autonomia e o 

protagonismo social, o fortalecimento, a constituição e bem como a formalização de novas 

representações e novos canais de participação e controle social por meio de processos de 

informação, mobilização, organização e capacitação dos beneficiários; 

Educação ambiental e patrimonial. Visa promover atitudes que contribuam para a 

preservação do meio ambiente, do patrimônio e da saúde, fortalecendo a percepção crítica da 

população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os 

fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando 

possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção; 

Geração de Trabalho e Renda. Tendo como objetivo a articulação de políticas 

públicas das diversas áreas, incluindo o apoio e a implementação de iniciativas de geração de 

trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o 

incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, em um 

processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo. 

Neste contexto, buscar-se-á fomentar os processos de inclusão produtiva coerentes 

com o potencial econômico e as características culturais da região, promovendo capacitação 

profissional e estímulo à inserção no ensino formal, especialmente de mulheres chefes de 

família, em situação de pobreza extrema, visando à redução do analfabetismo, o estímulo a 

sua autonomia e à geração de renda. 

O Plantão Social implantado no ELO garantirá a continuidade da assessoria às famílias 

na busca dos direitos sociais, prestando esclarecimentos e fazendo os encaminhamentos 

necessários conforme as situações diagnosticadas, inclusive no que tange à intervenção física, 

consolidação de espaços públicos de participação e controle social. 
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As ações indicadas terão duração de 12 (doze) meses, após o reassentamento das 

famílias para as novas moradias, podendo ser prorrogado por mais 8 (oito) meses. 

15. MECANISMOS DE ATENDIMENTO A DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES 

Tendo por objetivos criar um sistema de agendamento a dúvidas e reclamações e 

famílias afetadas pelo projeto, pensou-se nas seguintes ações, dentro do ELO: 

v1 Monitorar o grau de insatisfação com o processo de reassentamento; 

1' Dar resposta às dúvidas e/ou insatisfações e sugestões das pessoas vinculadas ao 

processo de substituição de moradia; 

1' Monitorar o perfil dos reclamantes. 

Tendo como mecanismo facilitador e da interação entre a comunidade e a equipe do 

Escritório Local Social, no que concerne a reclamações e queixa, também será criado: 

V Um grupo no WhatsApp para propiciar trocas rápidas de mensagens entre o EGS e a 

população, sendo que para isso deverão ser disponibilizadas, em cada EGS, linhas 

telefônicas de celulares; 

Estabelecer sistemática para registros e respostas; 

( Divulgar, na mídia local e entre as pessoas das comunidades a existência do 

mecanismo de atendimento às dúvidas e reclamações, e formas de acesso e 

funcionamento. 

Ressalta-se que qualquer pessoa, residente nas comunidades afetadas, que se sinta 

prejudicada pelas ações do processo poderá ir até ao ELOs onde será recebida para realizar as 

reclamações e escuta. 

Neste contexto, será criado um formulário específico para esta finalidade. Toda 

informação recebida presencialmente ou pelo grupo de WhatsApp será registrada e 

respondida com brevidade. 

Cada instância da UEP - engenharia, obras, social, comunicação e outros é 

responsável por responder as demandas relacionadas a sua área de atuação, retomando sua 

resposta ao ELO. Recomenda-se que sejam seguidos os procedimentos: 

V' Análise de fichas; 
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1 Contato como reclamante; 

/ Visitas técnicas, entre outros procedimentos que forem necessários. 

/ Resolução da demanda. 

Para ser eficaz, é necessária divulgação desse mecanismo nas comunidades, por meio 

de reuniões, folders e outros instrumentais considerados oportunos. 

Objetivando minimizar ou evitar as queixas e reclamações, será elaborado pela equipe 

social da UEP, um Plano de Comunicação Social que contará com divulgação com os 

seguintes propósitos: 

/ Esclarecer a população das comunidades afetadas sobre o processo de reassentamento, 

considerando a evolução desse processo ao longo dos anos em que o projeto será 

implantado; 

/ Promover interlocução com a população do entorno das moradias , que não serão 

deslocadas, informando sobre ações de regularização fundiária oferecidas pelo Plano 

Direto de Reassentamento - PDR; Manter articulação permanente com sites, jornais, 

revistas e outras publicações que as pessoas das comunidades costumam acessar; 

/ Assessorar entrevistas coletivas da Prefeitura Municipal de Parauapebas com imprensa 

escrita, falada e digital; 

16. 	MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Considerando a flexibilidade do Projeto, o processo avaliativo será contínuo e 

participativo no decorrer de sua execução, tanto no que concerne a atuação da equipe técnica 

como da participação comunitária, identificando e corrigindo distorções existentes. Para tal, 

serão utilizados os seguintes instrumentos: 

a) Reuniões setorizadas e periódicas com os moradores da área, no sentido de não 

somente passar as informações necessárias com relação ao projeto, mas promover uma 

participação mais efetiva da comunidade; 

b) Palestras educativas a partir das necessidades observadas, com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade dos problemas comuns à área, fazendo com que sejam 

sujeitos de transformação de sua realidade; 
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c) Relatórios mensais e finais informando a evolução da execução do projeto na área. 

Durante o acompanhamento e monitoramento serão utilizados indicadores para cada 

eixo do Projeto: Mobilização e Organização Comunitária, Geração de Trabalho e 

Renda, Educação Sanitária e Ambiental, Remoção e Reassentamento. 

d) Para que o processo avaliativo seja eficaz, toma-se importante o registro e a 

sistematização do trabalho a ser desenvolvido. Para isso será utilizado o vídeo. a 

fotografia como instrumentos de registros audiovisuais. 

O registro documental será feito através de pró-memórias das reuniões, do registro em 

livro de atas das reuniões e/ou assembleias para Controle Social, das Comissões de 

Fiscalização e com as famílias; na elaboração de relatórios e pareceres; diário de campo; na 

produção de material de divulgação e de campanha; livro de atendimento; na realização de 

pesquisas e estudos específicos. 

17. 	CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS 

17.1. Cronograma de etapas e principais ações 

CALENDÁRIO DE REFERENCIA DO PROSAP 

Etapas Principais Ações 
Anos 
i2 3 14 5 

Ações Instrucionais: preparação e aprovação Lei PDR - 
Implantação e operação do ELOS - 
Divulgação da Existência do ELO, Funções, Horários de 
Funcionamento, etc. 
Contratação e Capacitação de Equipe 
Formação Comissões de moradores em edificações de 
risco 
Revalidação da quantidade de beneficiários 

Etapa 
Controle da quantidade de soluções- controle ocupação 
área - 

Preparatória Contratação e Realização de PER - 
Contratação e Realização de Estudos 
Programação e Realização de Consultas 
Programação e Implantação Sistema de Reclamações e 
Queixas(penso que deve ser criação do ELO) 
Formalização da Adesão 
Sistema de apoio para Aquisição de Imóveis no mercado 
Local regional 
Construção Conjuntos Habitacionais 
Avaliação e pagamento de Indenização 
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Ajustes 	Atividades 	Econômicas 	e 	celebração 	de 
compromisso com Secretaria do Trabalho Empr. e Renda 

Preparação inserção em Aluguel Social (se necessário) - 
Compra de moradias no mercado Imobiliário Local e 
Regional 

Chamadas Públicas 

Complementação Pesquisas de Mercado 

Aquisição dos imóveis 
Contratação 	de 	Consultoria 	independente 	para 
Avaliações de Meio Termo - 
Contratação 	de 	Consultoria 	independente 	para 
Monitoramento 

Negociações para troca de beneficiários 
Elaboração 	de 	Calendário 	de 	Mudança 	com 
envolvimentos dos interessados 

Inventario Mobiliários e Utensílios 
Etapa 	de 
Mudança 

Contratação Transporte 

Transferencia para Aluguel Social (se utilizado) - 
Transferência para novas moradia 

Retorno do Aluguel Social ( se for utilizado) - - - 
Contratação Consultoria Independente para Avaliação 
Expost - - 
Cursos e Eventos para elevação da Renda Familiar (todas 
alternativas) 

Etapa 	Pós Cursos e eventos manejo do Orçamento Familiar (CH) - - 
Mudança 

Capacitação ao uso novas moradias (todas alternativas) 

Organização Condominial para o caso dos CH. 
Uso Racional da Agua e da Energia Elétrica (todas 
alternativas) - 
Outros 

17.2 Estimativas de custo 

Considerando todos os componentes indicados no PDR, o custo estimado do processo 

de reassentamento e reinserção de atividades econômicas será de R$ 28.775.520,00. 

Na tabela a seguir estão especificados os custos do PDR por itens vinculados à 

implantação, monitoramento e avaliação do Plano. 
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R$ USS 
Valor 

Total 
Item Descrição Tempo Quantidade Unitário  

Implantação e Operação de três Equipos de Gestão Social (EGS's)  2.443.200,00 698.057 
Locação de imóveis para 

Locação de Imóveis 
a implantação e 72 1 41.143  
funcionamento dos 3 2.000,00 144.000,00 
ELOs  

Material de Aquisição material de 72 1 102.857 
consumo consumo  5.000,00 360.000,00  

Contração de equipe 554.057 
técnica básica  1.939.200,00  

Equipe Técnica Assistente Social 156 2 
5.200.00 1.622.400,00 463.543 

Apoio Administrativo 72 2 
2.200,00 316.800,00 

90. 514 

Ações e cadastro sociais    998.720,00 285.349 

Cadastro 704 famílias média 
Cadastros de R$35,00 cada aplicação 1 704 

55,00 38.720,00 11.063 
com tabulação equipe EGS 

Capacitação para Contratação de serviços para 
geração de capacitação para geração de 1 6 160.000,00 

960.000,00 274.286  
trabalho e renda. trabalho e renda. 

Sub total Gestão Social 1 3.441.920,00 983.406 

PI IU 	&LUGUEL SOCIAL .. 93.600,00 . 283.886 

Pagamento de aluguel social 
Aluguel Social 	para 207 famílias até o 	1 12 207 400,00 993.600,00 283.886 

reassentamento definitivo. 

INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO 24.340.000,00 6.954.286 

Indenização 22.133.333,00 6.323.810 

Compensação 2.206.667,00 630.476 

TOTAL 28.775.520,00 8.221.578 
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18. CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 

18.1. Estudos e projetos de conjuntos habitacionais 

As principais orientações para desenvolvimento dos Conjuntos Residenciais são: 

1 Elaboração de Termos de Referência para contratação dos serviços, e os mesmos 

deverão receber não objeção do BJD no máximo quinze dias após encaminhamento do 

documento e na falta de resposta neste prazo o documento será considerado aprovado; 

1 Divulgação; 

1 Seleção e contratação dos serviços; 

Nenhum dos terrenos adquiridos deve estar ocupado, evitando assim geração da 

necessidade de novos reassentamentos para atender população que estivesse instalada nos 

mesmos; 

Para evitar invasão dos terrenos onde serão construídos o Conjunto Habitacional, serão 

adotadas as seguintes medidas: 

Início das obras no máximo três meses após aquisição das áreas. Nos meses anteriores 

ao início das obras, a construtora deverá colocar vigias permanentes no terreno e também o 

EGS cuidará para evitar esse processo, tanto em terrenos de particulares como terrenos 

públicos que venham a ser disponibilizados para construção de Conjuntos Habitacionais. 

Adicionalmente a essas medidas haverá participação direta da população na vigilância 

do terreno adquirido, através do Comité de Participação Comunitária. 

A responsabilidade de conduzir os estudos e projetos de Conjuntos Habitacionais é do 

Coordenador geral do programa juntamente com Coordenador da equipe social. 

18.2. Estudos do mercado imobiliário local 

Trata-se de uma pesquisa de campo com o objetivo de subsidiar o PDR, na opção de 

permuta de casas, gerando informações que serão usadas para composição da Bolsa de 

Imóveis que estará disponível nos ELO's. Adicionalmente os estudos deverão concluir sobre a 

capacidade do mercado imobiliário local de fornecer a quantidade de moradias definidas para 

a modalidade de reassentamento intitulada reassentamento de casas adquiridas no mercado 

imobiliário, conforme mencionado no PDR. 
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18.3. Desenho e operacionalização de sistema de monitoramento. 

As principais Atividades relacionadas a esses Estudos e projetos são: 

v' Elaboração de Termos de Referência (TDR) para contratação dos serviços; 

/ Divulgação; 

1' Seleção e contratação. 

As responsabilidades de conduzir as atividades indicadas são do Coordenador Geral da 

UEP. 

Para a elaboração dos Termos de Referência, considera-se oportuno os conceitos, 

fatores e indicadores a seguir. 

O objeto da contratação dos serviços é o Sistema de Monitoramento do processo de 

reassentamento da população e atividades econômicas, com seus indicadores, métodos e 

relatórios. 

O Sistema, que se executará ao longo de toda a duração do Programa, é uma 

ferramenta para acompanhar a execução do processo conforme preconizado no PDR, 

indicando em tempo hábil entraves que possam comprometer sua implantação; 

Os objetivos da contratação de consultoria especializada para realização dos serviços 

são: 

v Apoiar o coordenador geral dos ELO's no desenho de um modelo de monitoramento; 

V' Apoiar o Coordenador Geral do ELO's na implantação e sustentação do sistema de 

monitoramento durante o calendário de execução do Programa. 

A Avaliação será realizada por consultoria independente, contratada através de 

concurso especifico conduzido pela coordenação geral dos ELO's e UPP. 
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ANEXO 1: 

FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA CADASTRO DAS FAMÍLIAS 

AFETADAS 



refie 
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PREFEITURA MUNICIPAL DL PAR %ITAPEBAS 
•1 {ft %I'.I'iogiama de SaJLcaIneulo AmI,jcnlal, 3IarroIrenagciii c 

	

1 .. 	 Itcrllperaçào de Igarapés e Margens do Rio Parauapcbas. 

	

1. 	IDENTIFICAÇÃO 

ti. NOME:  

1.2. Endereço: 

1.3. Casa Selada N°: 

1.4. Fone: 

1.5. R.G: 

1.6. Naturalidade: - 

1.7. Título Eleitoral: 

D.Nasc________ 

Bairro:_________________ 

SSP/ 	C.P.F:__________________ 

__Procedência:__________________ 

Zona 	 Seção______ 

1.8. Sexo: Masculino( ) Feminino(  ) - Idade: 

1.9. Trabalha de carteira assinada 
	

Sim( ) Não( 

1.10. Função/Profissão:_________ 	 Renda R$ 

1.11. Nome da Empresa: 

1.12. Se desempregado, há quanto tempo? 

1.13. Tempo de moradia no município: 	 tempo no endereço: 

1.14. Estado Civil: Solteiro(a)( ) Casado(a)(  ) Viúvo(a)(  ) Divorciado(a)( 

União consensual ( ) Casado(a), mas separada de corpos( 

1.15. Escolaridade: Ens.fund.inc.( ) 	Ens.fund.comp.( ) 	Ens.med.inc.( 

Ensmedcomp.( ) 	Ens.sup.lncomp.( ) 	Ens.supComp.( ) 	Não Alfabetizado( 

1.16. Raça: Pardo(a)( ) Branco(a)(  ) 	Negro(a)(  ) 	Amarelo(a)(  ) 	Indigena( 

1.17. Religião: Católica() Evangélica( ) Espiritismo(  ) Outros( 

2. ESPOSO(A) 	 D./Nasc  

2.1. Fone; 

2.2. R.G: 	 SSP/ 	C.P.F:______________ 

2.3. Naturalidade; 	 Procedência:___________ 

2.4. Título Eleitoral: 	 Zona 	 Seção 

2.5. Sexo: ( ) Masculino (  )Feminino - Idade:______________________________ 

2.6. Trabalha de carteira assinada: 	Sim( ) Não( 

2.7. Função/Profissão: 	Renda R$________________ 

2.8. Nome da Empresa: 	Renda:___________ 

2.9. Se desempregado, há quanto tempo?______________________________________ 

2.10.Tempo de moradia no município: 	 __tempo no endereço:__________ 

2.11. Estado Civil: Solteiro(a)( ) 	Casado(a)( ) viúvo(a)(  ) 	 Divorciado(a)( 

1 Jnin nnsnsiiI ( ) 	CA-RArintAN ms srrr1 d crrnn( 
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2.12. Escolaridade: Ens.fund.inC.( ) 	Ens.fund.cOmp.( ) 	Ens.med.inc.( 

Ensmed.comP.( ) 	Ens.sup.Incomp.( ) 	Ens.sup.ComP.( ) 	Não Alfabetizado( ) 

2.13. Raça: Pardo(a)( ) Branco(a)( ) 	Negro(a)( ) 	Amarelo(a)( ) 	Indígena( 

2.14. Religião: Católica( ) Evangélica( ) Espiritismo( ) Outros( 

3— COMPOSIÇÃO FAMILIAR 

4.1. Os filhos em idade escolar estão frequentando a escola: Sim ( ) Não( 

4.2. Se sim qual a escola e horário: 

5— SITUACÂO HABITACIONAL 
ripo de Habit Cond.Habit. Qtde. Construção 

Cômodos  
Piso Cobertura Banheiro 

- Casa - Própria - Alvenaria - Cimento - Barro Interno - - Apart. Alugada - Madeira Cerâmica Fibrocimento Externo 
Quarto - Cedida Mista - Chão Outros Sem - - Quitinete Invadida Assoalho 

5.1. Se cedida por: Pai/Mãe( ) Avô/Avó(  ) lrmã(a)(  ) Sogra(o)() Tio(a)() Outros(as)() 

5.2. Se alugada qual o valor do aluguel R$:_______________________________________ 

5.3. Se alugado/Cedido, o nome do Proprietário_________________________________ 

5.4. Número de quartos:________________________________________________ 

5.5. Quantidade de banheiro:  

5.6. Higiene e limpeza do lar (observação do(a) visitador(a)): Muito boa( ) Boa( 

Razoável( ) 	Péssima( 

5.7. Residência próxima de área de risco: Alagamento ( ) Deslizamento(  ) Nenhum( 
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6-DADOS DO IMóVEL QUANTO AO USO: 

6.1. Uso do imóvel: Moradia ( ) 	Comercio( ) 	Misto( 
	

Religioso( ) Outros( 

6.2. Se comercial ou mista, que tipo de comercio: 

6.3. Se Religioso: Igreja Católica ( ) Evangélica( ) Espiritismo( ) Outros( 

6.4. Se religioso, reside alguém na igreja ou nos fundos? Sim( ) Não( 

6.5. Estado de conservação do imóvel (observação do visitador): Muito bom( ) Bom( 

Razoável( ) Precário( ) outros_______________________________________________ 

6.6. A residência é cadastrada no IPTU: Sim( ) Não( ) Não Soube informar( 

6.7. Forma de aquisição do imóvel: comprou( ) 	ocupou( ) herdou( ) outros( 

6.8. Se comprou, quanto pagou: R$____________________________________________ 

6.9. O imóvel Possui: Título Definitivo( ) Documento de compra e venda( ) 	Nenhum( 

6.10. Metragem do terreno:_________________________________________________ 

6.11. Se proprietário, possui outro imóvel no Município Sim( ) 	Não( 

6.12. Se sim, onde? 

6.13. É cadastrado na SEHAB: sim ( ) não( 

6.14. Já foi Beneficiário com Programa Federal (M.C.M.V): Sim( ) Não( ) Se sim 

Qual 

6.15. Já foi Beneficiário com moradia ou lote urbanizado do Governo Municipal: 

Sim ( ) Não 

7. INFRAESTRUTURA 

7.1. Abastecimento da água: Rede geral com hidrômetro( ) Rede geral sem hidrômetro, 

com taxa mínima ( ) ligação clandestina() Poço( ) Carro pipa( ) Outros( 

7.2. A energia: Celpa com medidor( ) Clandestina( ) não existe energia elétrica( 

7.3. O esgoto: Rede de esgoto( ) fossa séptica( ) fossa rudimentar( ) vala(  ) outros( 

7.4. Destino do lixo: Coleta pública( ) terreno baldio( ) Queimado(  ) Outro destino( 

7.5. Equipamentos de uso comunitários próximos à residência: Quadra de esportes( 

Posto de Saúde( ) Escola(  ) Praça(  ) Igreja(  ) Clube(  ) Centro Comunitário( 

8. OUTROS DADOS 

8.1. Recebe benefício Bolsa Família: Sim( ) Não( ),se sim, valor, 

N° do Nis:  

8.2. Possui bens do tipo: Carro para uso particular( ) Moto(  ) Nenhum( 

8.3. Os moradores do domicílio possuem todos os documentos pessoais: Sim( ) Não(  ), 

se não, quais estão faltando:____________________________________________________ 

8.4. Alguém na residência está gestante: Sim( ) meses 	Não( 
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8.5. Alguém da residência está privado de liberdade: Sim( ) 	Não( ), se sim, qual o 

ato infracional que cometeu  

8.6. Algum(a) adolescente cumprindo medida socioeducativa: Sim( ) 	Não( 

Se sim, qual: prestação de serviços à comunidade() liberdade assistida() 

Semiliberdade ( ) 	internação 

8.7. Alguém na residência possui alguma deficiência: Sim( ) Não( 

8.8. Se sim, que tipo da deficiência: Visual( ) Auditiva(  ) Motora(  ) Mental(  ) Outras( 

8.9. Se sim, descreva o CID:  

8.10. Alguém na residência é dependente químico (álcool/droga)? Sim( ) 	Não( 

8.11. Alguém na residência tem problemas de saúde: Sim( ) 	Não( ),se sim que 

tipo de doença: 

8.12. Com  relação as doenças ligadas a falta de saneamento: 

8.13.1 Alguém na residência já foi diagnosticado com: Giárdia Ameba( ) lombriga( 

Leptospirose( ) 	Cólera(  ) Hepatite ( ) Leishmaniose (Calazar) 

8.13.2. Alguém na residência já adoeceu de: dengue ( ) chikungunya  ( ) zika  ( 

febre amarela( ), Se sim, quantas vezes:____________________________________________ 

8.14. Família possui animal de estimação: Sim( )Não, se sim, qual(is):______________ 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES QUE JULGAR NECESSÁRIO: 

ParauapehasíPA 	1 	/ 

do wz&*vLtado(a) 	 0fMatiita o(a).i*avLdot(i) 
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ANEXO II 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

DIVULGAÇÃO E CONSULTA 

Os projetos envolvendo reassentamento de população, norteado pela Política de 

Reassentamento Involuntário (OP-7 10) do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

indica realização de consultas com as comunidades que serão deslocadas durante a criação, 

execução e monitoramento do Plano de Reassentamento. A 	responsabilidade 	pelo 

planejamento e execução das Consultas ao longo do ciclo de preparação e implantação do 

Plano Diretor de Reassentamento - PDR é da Prefeitura Municipal de Parauapebas, 

especificamente da UEP, que poderá contar com apoio de consultores externos. Ressalta-se 

que o Programa realizou três consultas para subsidiar o Plano Diretor de Reassentamento - 

PDR. 

• A primeira aconteceu no dia 28 de novembro de 2017, com foco na população 

diretamente afetada pelo Programa, passível de reassentamento da Sub-bacia 03 - 

Chácara das Estrelas. A consulta aconteceu na Quadra Coberta da Escola de Ensino 

Fundamental Chico Mendes, no horário das 18 horas, contou com a participação de 

203 pessoas, conforme (lista de frequência). 

• A segunda aconteceu no dia 29 de novembro de 2017, com foco na população 

diretamente afetada pelo Programa, passível de reassentamento da Sub-bacia 02, 

denominado de Canal do Guanabara II. A consulta aconteceu na Quadra Coberta da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Faruk Salmen; previsto para as 18 horas, 

com início às 18:30 h. contando com 133 participantes, conforme anexo 

• E a terceira aconteceu no dia 30 de novembro de 2017, com foco na população 

diretamente afetada pelo Programa, passível de reassentamento da Sub-bacia 01 - do 

Igarapé Ilha do Coco. A consulta aconteceu na Quadra Coberta da Escola Carlos 

Municipal de Ensino Fundamental Drumond de Andrade; marcado para as 18 horas, 

contou 	 com 	 129 	 participantes. 
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a) Edital de Audiência Pública 

FEITURA MUNICIPAL DE FARAUAPeaA 
GABINETE DO PREFEITO 

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DO PROJETO - UPP 

EDITAL DE AUDIÈNCIA PÚBLICA 

PLANOS ESPECÍFIC',S DE REASSENTAMENT' - PER 

A Preaitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará, cumprindo as 
prerrogativas legais que determina a legislação vigente, convida a 
COMUNIDADE EM GERAL para participar da AUDIENCIA PUBLICA que tem 
como objetivo apresentar a população os Planos Específicos de 
Reassentamento/PER do Projeto de Saneamento Ambiental. Pcrodrenaqem 
e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas PROAP, 

AS Audiéncias PMicaz serão realizadas nos dias: 2811112017 na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental CHICO MENDES, localizada na Rua 8, 
Quaira Especial, bairro Cidade Nova; 29/1112017 na Escola Municipal d 
Ensino Fundamental CARLOS DRUMOND DE ANDRADE, localizada na Rua 
Santa Rita NO 71, bairro Rio Verde e no dia 30/11/2017 na Escola Municipal de 
Ensino Fundamental FARUK SALMEN, localizada na Rua Paulo Afonso, 
Quadra 35, Lote Especial, bairro Guanabara, 

Parauapebas, 16 de Novembro de 2017. 

DARCI JOSÉ LERMEN 
Prefeito Municipal 
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Parauapebas 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

b) Convites audiências públicas 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO: BACIA 03— CHACARA DAS ESTRELAS 
DATA: 28 DE NOVEMBRO DE 2017 
HORÁRIO: 18 H 
LOCAL: QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES 
PARTICIPANTES: 203 PESSOAS 

Convite para ia  Audiência Pública 

Prefeitura de 
Parauapebas 

CONVITE 
A Prefeitura Municipal de Parauapebas, convida vsa. para participar da 

AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como objetivo apresentar o Projeto de 
Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens 
do Rio Parauapebas - PROSAP. 

Data: 28/11/2017 

Local: EM.E.F. CHICO MENDES (Quadra poliesportiva) - Rua B, quadra Especial 
Cidade Nova - Parauapebas-Pa 

Horário: 18:00 h 



Prefeitura de 
t* Parauapebas 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO: BACIA 02 - GUANABARA II 
DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2017 
HORÁRIO: 18 H 
LOCAL: QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMOND DE 
ANDRADE 
PARTICIPANTES: 133 PESSOAS 

Convite da r audiência pública 

Prefeitura de 
Parauapebas 

CONVITE 
A Prefeitura Municipal de Parauapebas, convida V.Sa.  para participar da 

AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como objetivo apresentar o Projeto de 

Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens 
do Rio Parauapebas - PROSAP. 

Data: 29/11/2017 

Local: E.M.E.F. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE (Quadra poliesportiva) 

Rua Santa Rita, ri° 71 - Rio Verde - Parauapebas-Pa 

Horário: 18:00 h 
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Prefeitura de 
Parauapebas 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 
PÚBLICO ALVO: BACIA 01 - ILHA DO CÔCO 
DATA: 30 DE NOVEMBRO DE 2017 
HORÁRIO: 18H 
LOCAL: QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUNICIPAL FARUK SALMEN 
PARTICIPANTES: 129 PESSOAS 

i..UtiVtR ua .3 4UU1t1II4 IJUU1R1 

Prefeitura de 
4 Parauapebas 

CONVITE 
A Prefeitura Municipal de Parauapebas, convida vsa. para participar da 

AUDIÊNCIA PÚBLICA que tem como objetivo apresentar o Projeto de 
Saneamento Ambiental»  Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens 
do Rio Parauapebas - PROSAP. 

Data: 30/11/2017 
Local: EMEF. FARUCK SALMEN (Quadra poliesportiva) 
Rua Paulo Afonso»  quadra Especial - Guanabara - Parauapebas-Pa 
Horário: 18:00 h 



C) REGISTRO FOTOGRÁFICO 

BACIA 3 

Audiência Pública - Bacia 03— Chácara das Estrelas - 28.11.2017 



Prefeítura de 

BACIA 2 

Audiência Pública - Bacia 02 - Guanabara - 29.11.2017 



BACIA 1 

Audiência Pública - Bacia 01 - Ilha do Coco - 30.11.2017 
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ANEXO III 

MODELOS DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

PARECER JURÍDICO 

TERMO DE ADESÃO AO PROSAP 

TERMO DE ACORDO 

PARECER SOCIAL 



Prefeitura de 
Parauapebas 

PARECER: N'.001/2018 - UPP/PROSAP 

ASSUNTO: PARECER JURÍDICO 

INTERESSADO (A): RAIMUNDO FICTICIO DA SILVA 

PROCEDÊNCIA: UPP-PROSAP/PMP 

No entorno da Macrodrenagem dos Canais do Rio Parauapebas, atualmente 

instalada nas calhas e margens, alvos de intervenção do Programa de Saneamento de 

Parauapebas-PROSAP, e havendo a necessidade premente da remoção dessas lPnílias para 

dar início ao programa. 

Após contato com o(a) morador(a) inquilino(a), foi-lhe informado(a) por meio 

do corpo de Assistentes Sociais do programa, da necessidade da desocupação do imóvel, 

localizado na Rua/Av. Rua/Av. Fictícia n° 001, Bairro: Primavera, em Parauapebas/PA, para 

realização do Programa de Saneamento de Parauapebas-PROSAP, e as opções de receber 

indenização sobre o valor das benfeitorias do imóvel; adesão ao programa para o recebimento 

de uma unidade habitacional e o remanejamento para a mesma; e permuta do imóvel, oriunda 

do Contrato de Empréstimo n° 000011 /OC/BR celebrado entre o Município de Parauapebas e 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID, conforme definido no Plano Diretor de 

Reassentamento - PDR, na forma em que foi redigido. 

Diante dos fatos verificados, dos pressupostos legais e do Parecer Social n° 

XXX, datado de 01/01/2019, somos favoráveis ao pagamento da indenização, no valor de R$ 

XXX (xxxx), pago de uma só vez à família representada pelo Sr. RAIMUNDO FICTICIO 

DA SILVA, tudo com fundamento nas diretrizes do Plano Diretor de Reassentamento - PDR, 

do Programa de Saneamento de Parauapebas-PROSAP. 

É o nosso PARECER. 

Parauapebas/PA, 01 de Janeiro de 2019. 

Procurador /Advogado - PMP 

OAB/PA- 0001 



b Prefeitura de 
Parauapebas 

TERMO DE ADESÃO AO PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERACÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 

PARAUAPEBAS/PROSAP 

MODELO 

Saibam quantos virem este documento que o(a) Sr.(a) RAIMUNDO 

FICTICIO DA SILVA portador(a) da Carteira de Identidade n.°  0101010101- SSPIPA e do 

C.P.F. no  ooi.00i.00i-oi, domiciliado e residente nesta cidade, morador do imóvel 

situado na Rua Fictícia n° 001, Bairro: Primavera, Parauapebas/PA, que em face da execução 

das obras referente ao PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 

MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 

PARAUAPEBAS/PROSAP, em parceria com O BID (Banco de Desenvolvimento 

Internacional) e outros órgãos municipais, está de ACORDO E ADERE a implantação do 

projeto que prevê ações de melhoria das condições de moradia, por meio de ordenamento 

urbano com construção de unidades habitacionais em alvenaria, destinadas às famílias 

previamente cadastradas para remanejamento, bem como da implantação de infraestrutura; 

área de lazer; equipamentos comunitários; trabalho social na comunidade; educação ambiental 

e política de geração de trabalho e renda. 

Parauapebas (PA), Olde janeiro de 2018. 

Raimundo Fictício da Silva 

Daniel Benguigui 

Coordenador da UPP 



Prefeitura de 
Parauapebas 

TERMO DE ACORDO 

TERMO DE ACORDO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - 
PMP, POR MEIO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
MACRODRENAGEM E RECUPERAÇÃO DE 
IGARAPÉS E MARGENS DO RIO 
PARAUAPEBASJPROSAP E O SR. RAIMUNDO 
FICTICIO, COMO ABAIXO MELHOR SE 
DECLARAM: 

Saibam quantos virem este Instrumento Particular que, dia XXX (XXXX) do mês de XXXX 

do ano de dois mil e dezenove (2019), nesta cidade de Parauapebas, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil, na sede da Unidade de Execução do Programa Municipal 

de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do 

Rio Parauapebas - PROSAP/UEP, sito ao Morro dos Ventos - Quadra Especial S/N, Bairro 

Beira Rio II, CEP: 68.515-000, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber: de 

um lado, como Outorgante Ocupante, o(a) Sr.(a) XXXXXXX portador(a) da Carteira de 

Identidade n.° XXXXXX SEGUP/PA e do C.P.F. n° XXXXXXXXX, e de outro lado, 

como Outorgada Expropriante, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - 

PMP, inscrita no CNPJ sob o n°.22.980.999/0001-15, neste ato representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, portador da RG n.° XXXXX , e CPF n.° 

XXX.XXX.XXX-XX, e perante as testemunhas abaixo assinadas ajustaram e 

contrataram o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Que é o (a) Outorgante Ocupante da benfeitoria residencial 

coletada sob o n° XXXX, localizada na, Av.........., bairro XXXX, nesta cidade, com as 

seguintes características: X\XXYXX 

CLÁUSULA SEGUNDA - Que se achando a referida benfeitoria residencial livre e 

desembaraçada de todo e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, bem como quite de 

impostos e taxas, conforme declara o(a) Outorgante Ocupante, resolvem as partes, por 

convenção amigável e por estar a benfeitoria construída em área não edificante onde deve ser 

realizado serviço de utilidade pública com o Projeto de Saneamento Ambiental, 

Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas - PROSAP, 



pelo presente Instrumento, e na melhor forma de direito, transmitir a Outorgada 

Expropriante a propriedade plena sobre a benfeitoria anteriormente descrita, bem como cede 

e transfere o(a) Outorgante Ocupante o direito de ocupação da mesma, podendo a 

Outorgada Expropriante fazer uso como bem lhe aprouver, inclusive demolindo-a se 

necessário. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A compensação ao direito de posse e ocupação, que o(a) 

Outorgante Ocupante, segundo parecer social do dia XX/XXIXXXX, detém sobre a 

benfeitoria residencial acima descrita, consiste na entrega pela Outorgada Expropriante de 

01 (uma) unidade residencial construída na poligonal de abrangência do Programa, com as 

dimensões a serem definidas individualmente conforme determinado pela Prefeitura 

Municipal de Parauapebas. 

PARAGRÁFO ÚNICO - Os recursos necessários do presente Acordo correrão a conta do 

Contrato de Empréstimo n° .............IOC/BR, celebrado entre o Município de Parauapebas e o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e os recursos financeiros Municipais 

definidos na seguinte Dotação Orçamentária: Função Programática: XXXXXX; Elemento de 

Despesa: XXXXX; Fontes :XXXX/XXXXXX. 

CLÁUSULA QUARTA - Para desocupação da benfeitoria descrita na Cláusula Primeira 

o(a) Outorgante Ocupante concorda em aderir ao beneficio do Aluguel Social de Prefeitura 

Municipal de Parauapebas o valor de R$ ......0,00 (........................... reais) mensais, a ser 

depositado na agência no XXXX do BANCO XXXXX, na conta salário n.° XXXXX, em 

nome de XXXXXXXXXX portador(a) da RG n.° XXXXXXX e do C.P.F. n° 

XXXXXXXXXXXX, até a entrega efetiva da unidade residencial descrita na Cláusula 

Terceira, conforme determinado em negociação entre esta Prefeitura Municipal de 

Parauapebas e o(a) Outorgante Ocupante. 

CLÁUSULA QUINTA - Fica estabelecido o prazo de xx (xx) ano para entrega da unidade 

residencial descrita na Cláusula Terceira, a contar da data do primeiro depósito do recurso do 

financiamento, podendo ser renovado por igual prazo, sem acarretar ônus à Outorgada 

Expropriante, caso o atraso ocorra por motivos técnicos operacionais, visto que o valor 

descrito na Cláusula Quarta continuará a ser pago até a entrega efetiva da unidade residencial. 
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CLÁUSULA SEXTA - Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias, após o recebimento do 

recurso, para que o(a) Outorgante Ocupante desocupe a área supramencionada, conforme 

Termo de Compromisso Adesão assinado, sendo que se a desocupação não for realizada de 

forma voluntária, por força do presente Termo, fica desde já a Prefeitura Municipal de 

Parauapebas autorizada a tomar as medidas judiciais cabíveis, bem como, a suspensão do 

recebimento do recurso, sem prévia notificação ao interessado. 

CLÁUSULA SETIMA - O (A) Outorgante Ocupante cientificado de que não poderá vender, 

alugar ou dispor do bem descrito na Cláusula Terceira do presente Termo, pelo prazo de 10 

(dez) anos, a contar da data do recebimento das chaves pela Prefeitura Municipal de 

Parauapebas, senão para uso próprio e de sua família, sob pena de responder civil e 

penalmente. 

CLÁUSULA OITAVA - A Outorgada Expropriante para o cumprimento Clausula Sexta, 

disponibilizará 01 (um) transporte em favor da Outorgante Ocupante para realocação dos 

móveis e utensílios que guarnecem o imóvel para o local de destino informado pelo 

expropriado, desde que seja dentro da área do município de Parauapebas. 

Por estarem justas e contratadas as partes firmam o presente instrumento o qual 

estará apto a produzir seus efeitos ulteriores. 

Parauapebas, xx de xxxxx de 2019. 

OUTORGANTE 

OUTORGADA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

TESTEMUNHA: 

1- ,RG 

2- .RG 
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PARECER SOCIAL: N°. 01/2018 - UPP/PROSAP 

MODELO 

ASSUNTO: PARECER SOCIALW 

INTERESSADO (A): RAIMUNDO FICTÍCIO DA SILVA. 

PROCEDÊNCIA: UPP-PROSAP/PMP 

ASSUNTO: Processo 001/2018 - Análise de Soluções Aplicáveis. 

Conforme determinado no Plano Diretor de Reassentamento - PDR, e após análise do 

processo 001/2018 - localizado na Rua/Av. Fictícia n° 001, Bairro: Primavera, de propriedade 

do senhor(a) RAIMUNDO FICTICIO DA SILVA, passamos a expor o que segue abaixo: 

Na Consistência Cadastral realizada em 01/01/2017, aponta como morador o senhor(a) 

RAIMUNDO FICTICIO DA SILVA, conforme RG. 0102345/PA e C.P.F. 001.001.002-00 

(anexo); 

Foi apresentado pelo senhor(a) RAIMUNDO FICTICIO DA SILVA, documentos pessoais e 

Escritura pública de compra e venda do imóvel (?); 

Observa-se que, o imóvel é objeto para fins de moradia. 

Cumprindo as normas do PLANO DIRETOR DE REASSENTAMENTO - PDR, somos 

favoráveis que o beneficiário do imóvel, seja enquadrado como se segue: 

Solução Aplicável 1 - Indenização morador, no valor de R$ 60,000,00 (sessenta mil reais), 

cujo o valor é referente ao laudo de avaliação do imóvel n° 01/2017, de propriedade do 

senhor(a) RAIMUNDO FICTICIO DA SILVA 

É nosso parecer. 

Parauapebas/Pa, ... de ...........................de 2018 

Assistente Social - PMP 

CRESS/PA-.......... 
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ANEXO IV 

DECRETO N° 161, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018 

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS EM DECORRÊNCIA DO FORTE PERIODO CHUVOSO 
QUE AFETA DIVERSAS ÁREAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS R vá 	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DECRETO N° 161, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018. 

. WM4LJJ(/ NO QUADRO DSAA 
PTTRMUN1CJ DEPgj 

! E QLJQLE 

DECRETA 	SITUAÇÃO 	DE 
EMERGÊNCIA/ ESTADO 	 DE 
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE PARAUAPEBAS EM DECORRÊNCIA 
DO FORTE PERíODO CHUVOSO QUE 
AFETA DIVERSAS ÁREAS DA ZONA 
URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial as emanadas do inciso XLIX 
do art. 71 da Lei Orgânica Municipal, art. 8, inc. VI da Lei Federal 12.608/2012 e 
art. 10  da Instrução Normativa n° 02/2016 do Ministério da Integração Nacional; 

CONSIDERANDO a forte incid€ncia de chuvas ocorridas na região, 
atingindo diversos bairros, distritos e a zona rural do Município, circunstância que 
demanda uma situação jurídica especial para a execução de ações de socorro e 
assistência humanitária à população atingida; 

CONSIDERANDO a existência de centenas de pessoas desabrigadas e 
desalojadas, sem as mínimas condições de vida digna relativa a alimentação, 
moradia, vestuário, além do risco iminente de um surto de doenças transmissíveis; 

CONSIDERANDO os prejuízos sociais relativos a assistência médica, 
saúde pública e atendimento de emergência médico-cirúrgicas; esgoto de águas 
pluviais e sistema de esgotos sanitários; sistema de limpeza urbana e de 
recolhimento e destinação do lixo; sistema de desínfetação e desinfecção do habitat 
e de controle de pragas e vetores; geração e distribuição de energia eletrlcLU 
telecomunicações; transportes locais e de longo curso e segurança pública; 

CONSIDERANDO os possíveis danos causados nas instalações 
públicas e prestadoras de outros serviços; em unidades habitacionais de população 
de baixa renda; em obras de infraestrutura; 

CONSIDERANDO a recomendação da Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil que em parecer /relatório técnico avaliou e quantificou o desastre de 
acordo com a Codificação de Desastres e Ameaças de Risco - CODAR com o código 
NE.HIG- 12.301, em "desastre de nível II". 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, SIN - Bairro Beira Rio II - PA 
CEP.: 68515-000 Fone 94 3346-2141 E-mail pmpparauapebas.pa.go.br  
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DECRETA: 

Art. 10.  Fica declarada Situação de Emergência/ Estado de 
Calamidade Piiblica no Município de Parauapebas em decorrências das fortes 
chuvas dos últimos dias e a existência de situação anormal provocada por desastre 
de origem natural. 

Parágrafo Único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para 
as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo desastre, conforme prova 
documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação de Danos e pelo Croqui das 
Áreas Afetadas, anexos a este Decreto. 

Art. 2°. Determina-se a mobilização do Sistema Nacional de Defesa 
Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil - COMDEC, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário 
e reconstrução. 

Art. 30. Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar as 
ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas de arrecadação de 
recursos, junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à 
população afetada pelo desastre. 

Parágrafo Único. Essas atividades serão coordenadas pela 
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, conforme estabelecem os arts. 
46 e 47 da Lei Municipal n° 4.545, de 19 de novembro de 2013. 

Art. 40. Com  base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n° 8.666 de 
21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens 
necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de 
obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que 
possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos e 
ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 
prorrogação dos contratos. 

Art. 5°. De acordo com o estabelecido no artigo 5°, incisos Xl e XXV da 
Constituição Federal de 1988, autoriza-se as autoridades administrativas e os 
agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos 
desastres e reabilitação dos locais afetados, em caso de risco iminente: 

1 - penetrar nas casas, a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo sem 
o consentimento do morador, para prestar socorro ou para determinar a pronta 
evacuação das mesmas; 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, S/!N - Bairro Beira Rio II - PA 
CEP.: 68515-000 Fone: 943346-2141 E-mail pmp@parauapebas.pa.gov.br  
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II - usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que 
possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, 
instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares, assegurando-se ao 
proprietário indenização ulterior, caso o uso da propriedade provoque danos à 
mesma. 

Parágrafo Único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou a 
autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a 
segurança global da população. 

Art. 6°. De acordo com o estabelecido no artigo 50  do Decreto-Lei n" 
3.365, de 21 de junho de 1941, autoriza-se que se dê inicio aos processos de 

desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares 
comprovadamente localizadas em áreas de riscos atingidas pelo desastre. 

§ 10. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a 
depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades atingidas pelo 
desastre. 

§ 2°. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por 
outras situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem das edificações e 
de reconstrução das mesmas, em locais seguros, será apoiado pela comunidade. 

Art. 71. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo viger por um prazo máximo de 180 dias. 

Art. 8°. Revogam-se as disposições cm contrário. 

Parauapebas-PA, 09 de fevereiro de 2018. 

Prefeito Municipal 

Centro Administrativo, Morro dos Ventos, SIN4 - Bairro Beira Rio 11 - PA 

CEP.: 68515-000 Fone: 943346-2141 E-mailpmpparauapebas.pa.gov.br  
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PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL, MACRODRENAGEM E 
RECUPERAÇÃO DE IGARAPÉS E MARGENS DO RIO PARAUAPEBAS 

PROSAP - (BR-1,1508) 

RELATÓRIO DA 2  CONSULTA PÚBLICA DO PLANO ESPECÍFICO DE 
REASSENTAMENTO DA POPULAÇÃO E DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

- AMOSTRA DO PROGRAMA 

PER - PARAUAPEBAS 

Parauapebas/PA 
Julho, 2019 
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PROGRAMA FONTE DE RECURSOS 
Programa de Saneamento Ambiental, 80% BID - Políticas Operacionais (OP: 
Macrodrenagem e recuperação de 102, 703, 704, 708, 710 e 761) 
Igarapés e Margens do Rio 20% Prefeitura Municipal de Parauapebas 
Parauapebas - PROSAP  
MODALIDADE: 2  Consulta Pública do Plano Específico do Reassentamento 
EMPREENDIMENTO: Amostra do Programa  
MUNICÍPIO: UF: PA COMUNIDADES: 
Parauapebas Bairros Rio Verde, 

Liberdade, União, 
Primavera, Chácara das 
Estrela e Riacho Doce 

EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Parauapebas através da Coordenadoria de 
Projetos Especiais, Captação de Recursos e Gestão de Convênios 
PRAZO: 2 anos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Darci José Lermen - Prefeito 
Sérgio Balduíno - Vice Prefeito 

COORDENADORIA DE PROJETOS ESPECIAIS, CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS E GESTÃO DE CONVÊNIOS 

Cleverland Carvalho de Araújo - Coordenador Geral 
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Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e recuperação de Igarapés e 
Margens do Rio Parauapebas - PROSAP 

Coordenador 
Daniel Benguingui 

Subcoordenadoria de Ações Sociais 
Eulália Almeida da Silva - Subcoordenadora 
Francilene Martins Maia - Visitadora Social 
Francyelle Francysk de Siqueira - Assistente Social 
Leonardo de Oliveira Cruz - Cientista Social 
Zita Maria Brito Bogea - Assistente Social 

Subcoordenadoria de Meio Ambiente 
Alessandra Rosa Martins - Subcoordenadora 
Arlete Boaventura de Farias - Analista Ambiental 
José Sávio de Castro Almeida - 

Subcoordenadoria de Infraestrutura 
Thais Valadares de Oliveira - Subcoordenadora 
Daniel Magalhães de Araujo - Engenheiro Mecânico 
Fernanda Luiza C. G. da Cunha - Arquiteta 
Thiago Oliveira Batista - Engenheiro Civil 

Subcoordenadoria de Aquisições e contratos 
Dayton Neves Pereira - Subcoordenador 
Camila Petrovysk de Oliveira- Auxiliar Administrativo 
Lucas de Jesus Barbosa - Auxiliar Administrativo 

Comissão de Avaliação 
Bruna Piuco de Aguiar - Engenheira Civl 
Marcelo Pontes - Arquiteto Urbanista 
Rosiane Cleide Oliveira - Engenheira Civil 
Yuri dos Santos Andrade - Engenheiro Civil 

Assessoria jurídica 
Rankini Nascimento Cajazeira 

Equipe de Apoio 
Antônio Francisco de Jesus Silva 
Hugo Rodrigues Moura 
Ilma Moreira Morais 
Moacir Patricio de Oliveira Filho 
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4o• Manifestação e registro das contribuições dos participantes 

O facilitador Leonardo Cruz inicia o bloco de manifestação dos presentes informando 

que todos têm direito a fala e que o momento era de tirar qualquer dúvida, fazer suas 

sugestões, questionamentos sobre o Prosap e o PER. O bloco foi organizado da seguinte 

forma: 

. Os técnicos foram chamados à frente; 

. A cada 3 (três) manifestações, os técnicos respondiam; 

. Para aqueles, que por algum motivo, não quiseram se manifestar oralmente foi 

disponibilizado formulário para pergunta escrita. Uma equipe de apoio ficou à 

disposição para auxiliar o público. 

4.3. Registro das manifestações 

Abaixo, seguem as manifestações dos participantes (nome e comunidade/bairro) 

agrupadas por temas de interesse. Questionamentos cujas respostas foram as mesmas também 

foram agrupados. Em dois dias de Consulta, somou-se 30 (trinta) manifestações. 

No primeiro dia (08/07) foram ouvidos 11 participantes (Manifestações oral e escrita). 

Inicio das obras 

1. Aldenilza da Silva Fontinele, Riacho Doce. Reclamou que sua residência pegou fogo em 

2018 e que o Município iria priorizar a sua situação, mas que não aconteceu. Expôs que sabe 

da importância da participação da população na fiscalização de obras públicas e quer saber 

exatamente quando as obras vão iniciar, pois tem conhecimento do Prosap há 10 anos. 

2. Jeremias Silva, Palafitas. Informou que continua recebendo o aluguel social e que até o 

momento não houve problemas. Para ele o importante é que as casas serão entregues às 

famílias, mas pensou que a entrega seria em um tempo menor. 

Resposta: O Prosap tem soluções para as famílias diretamente afetadas pelas obras. Em 2017 

foram cadastradas 704 famílias que devem ser reassentadas pelo Programa. Nesta primeira 

etapa, denominada Amostra Representativa, serão reassentadas 250 famílias. Destas, muitas 

se encontram no aluguel social, com o intuito de liberar as áreas para as obras e/ou atendidas 

devido a situações emergenciais, por exemplo, a enchente de 2018. As famílias não 

cadastradas no Prosap devem procurar a Secretaria de Habitação para tratar dos assuntos 

relacionados aos programas habitacionais. Quanto ao inicio das obras da Amostra, o Prosap 

esta trabalhando internamente no processo para que possa publicar o edital de licitação em 
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agosto de 2019. O cronograma prevê que em outubro empresa executora das obras já esteja 

selecionada. Em relação à construção das unidades habitacionais, a licitação já foi publicada e 

o Prosap está fazendo as diligências para a escolha da empresa. O inicio da construção das 

casas esta previsto para setembro. Estas são datas previstas, pois no processo de licitações 

empresas candidatas podem entrar com recursos e o prazo pode se estender. O prazo de 

entrega das casas pela empresa é de um ano. 

Su2estões 

3. André Cardoso Aguiar, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município. 

Sugeriu que o Prosap fizesse parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para 

capacitações para os comerciantes, formalização, fomento e crédito. 

Resposta: Todas as parceiras são bem-vindas. As ações de Geração de Trabalho e Renda a 

serem desenvolvidas no âmbito do PROSAP serão construídas mediante consulta às famílias e 

estudo do perfil produtivo de forma que as ações do Programa possam ser assertivos e 

eficientes, conforme vocação e aptidão das famílias. Assim que instalado o Escritório Local 

(ELO), os técnicos sociais juntamente com a Subcoordenação de Ações Sociais da UEP serão 

os responsáveis por planejar as ações. O plano deve contemplar fortalecimento das instâncias 

de participação, ações de educação ambiental e capacitação para geração de emprego e renda, 

tendo, este último, como público prioritário mulheres chefes de família. Parcerias de 

sustentabilidades com instituições públicas e particulares, que no exercício de sua finalidade 

ou de ações de sustentabilidade, se juntam ao programa para execução de ações participativas 

e fomentadoras de desenvolvimento socioambiental. 

Cadastro socioeconômico/AIu2uel Social 

4. Maria Santos, Riacho Doce: Perguntou sobre as famílias que não estão no aluguel social e 

que permanecem na comunidade do Riacho Doce. 

Resposta: O cadastro das famílias afetadas pelas obras do Prosap foi realizado em 2017. Em 

2018, houve fortes chuvas na região e muitas famílias residentes às margens dos Igarapés 

foram impactadas por enchentes, necessitando de sua remoção imediata. Estas famílias foram 

assistidas pelo Município através do Aluguel Social e aquelas que foram cadastradas no 

Prosap, em 2017, serão contempladas com as unidades habitacionais na primeira etapa do 

Programa. Nem todas as famílias localizadas na área do Riacho Doce precisaram deixar suas 

residências, portanto serão contempladas na segunda etapa. 
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S. Antônio Conceição Guimarães, Riacho Doce: Reclamou que não recebeu o aluguel 

social, em junho. 

Resposta: Mensalmente, o beneficiário do aluguel social deve entregar na Secretaria de 

Habitação (Secretaria responsável pela gestão do aluguel social) o recibo do aluguel, e que há 

um plantão social no Prosap e na SEHAB para solucionar problemas como este. Foram 

repassados os contatos e endereços para que situações como estas fossem encaminhadas para 

tratamento. 

6. Joacy de Almada da Conceição, Riacho Doce. Elogiou o Programa no que diz respeito a 

garantia de uma moradia digna para as famílias afetadas e perguntou se no período de 

construção das unidades habitacionais o valor do aluguel social seria reajustado. 

Resposta: O aluguel social é uma Lei Municipal, N° 4.532/2013, destinado a auxiliar 

financeiramente famílias que sejam impactadas por obras de natureza urbanística, 

habitacional, saneamento, regularização fundiária. O Aluguel Social é a transferência de 

recursos para custear a locação de imóveis residenciais, naquelas condições. O Valor atual do 

aluguel social é de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e de acordo com a Lei, no Artigo 12, o 

valor poderá ser reajustado por meio de Decreto, de acordo com indicadores econômicos de 

mercado imobiliário ou mediante outras situações que a administração verifique devidamente 

fundamentadas, sempre em atenção à disponibilidade orçamentária e financeira do Município. 

Ao considerar estes pontos, não há previsão de aumento deste valor. 

Pagamento de taxas 

7. Arinaldo da Silva, Palafitas 

8. Jakeline da Silva Rocha, Riacho Doce: 

Perguntaram se a família pagará alguma taxa para se mudar para a unidade habitacional e se 

terá creche. 

Resposta: As famílias não terão custos com mudança e com documentação da unidade 

habitacional. Os custos que as famílias terão, após mudança, são com consumo de energia e 

água. O Prosap construirá uma escola infantil, ciclos iniciais. Não está previsto creche. Esta 

foi uma decisão discutida com a Secretaria de Educação. 

Emprego 

9. Marcos Antônio Silva Gaspar, Bairro Primavera 

10. Andre Alves, Palafitas 

11. Francisco Bastos da Silva, Riacho Doce 
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Perguntaram se nas obras do Prosap e na construção das unidades habitacionais as famílias 

afetadas terão prioridade nas vagas de emprego. 

Resposta: As obras do Prosap vão gerar emprego na cidade, porém o Programa não poderá 

interferir nos critérios de seleção da empresa contratada. A população terá que atender os 

critérios e perfil profissionais exigidos pela empresa. 

No segundo dia (09/07) foram ouvidos 19 participantes. 

Cadastros 

1. Gilson Santos da Silva, Rio Verde: Informou que reside na Avenida Brasil, nas palafitas 

do Bairro Rio Verde, e que estava trabalhando na roça, quando aconteceu o cadastro. Sua casa 

foi selada, mas ele não respondeu ao Cadastro Socioeconômico. Quis saber como ficaria a sua 

situação. 

2. Joseli, Bairro Rio Verde. Reside na Rua São João. no Bairro Rio Verde, e informou que 

não foi cadastrado. 

3. Rosiane da Conceição dos Santos, Rio Verde: Quis saber quando os moradores das 

palafitas do Rio Verde, avenida Brasil, serão atendidos pelo Programa. 

4. lanca Tamires Rodrigues, Rio Verde: Perguntou se as 250 casas são para os primeiros 

projetos. 

Resposta: O Cadastro e caracterização das famílias afetadas pelo Programa foram realizados 

em 2017, por meio do cadastro socioeconômico e físico territorial. Os dados obtidos foram o 

insumo básico para definir o perfil da população e a linha de base socioeconômica que vem 

definindo as ações sociais do PROSAP. De forma a atualizar a caracterização 

socioeconômica, o PDR estabelece que após dois anos do cadastro seja feita a revalidação dos 

dados. Para a população da Amostra Representativa a revalidação está em curso, com término 

previsto para Agosto de 2019. A revalidação da segunda etapa acontecerá no primeiro 

semestre de 2020. A revalidação do CSE é um procedimento que será aplicado 02 anos após 

a realização do cadastro inicial quando não tiverem ocorrido intervenções de obra e/ou todas 

às vezes que a poligonal de obra for alterada. A revalidação tem o objetivo de confirmar as 

informações coletadas no cadastro inicial retratando a atual condição do território a ser 

trabalhado. Neste sentido, no processo de revalidação do cadastro, casos como pessoas que 

não foram cadastradas em 2017 por motivos de ausência, novo morador e mudança de 

titularidade do imóvel serão analisados. 
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Em relação à dúvida dos participantes sobre quando serão atendidos pelo Programa, reforçou-

se que eles são residentes em área pertencente à segunda etapa de obra, e que neste momento 

as famílias atendidas são as 250 da Amostra Representativa, que é a primeira etapa do 

Programa. Assim que definidos os projetos executivos da 2a  etapa de obra, será possível 

informar uma data mais real sobre a construção de mais 300 unidades habitacionais previstas. 

Contudo, o Programa deve ser implantado em um prazo de 6 anos. 

S. Josineia dos Santos, Rio Verde: Comprou uma casa na área de intervenção do Prosap e 

quando fizeram o cadastro não estava lá. Quis saber como ficará sua situação. 

Resposta: Na revalidação, os casos novos que surgirem serão tratados e encaminhados. O 

projeto cadastrou todos os imóveis da área de intervenção e será atendido quem tiver no 

momento da Revalidação Cadastral. 

Impactos ambientais 

6. João Virgílio Neto, presidente da colônia de pescadores: Perguntou sobre o impacto 

da obra sobre os peixes. 

Resposta: Com relação ao cardume, observa-se que atualmente os Igarapés Ilha do Coco, 

Guanabara, Chácara das Estrelas e o Rio Parauapebas encontram-se em caráter inóspito, 

devido ao descarte de poluentes. Com  a obra de macrodrenagem a qualidade tende 

proporcionar um habitat mais favorável a vida aquática. O acesso dos peixes à lagoa de 

contenção será garantido com a abertura das comportas na época de enchentes. 

7. Divino Ferreira Santos, Defesa Civil: Comentou que a águas pluviais descem em grande 

volume e desagua na lagoa em frente à Prefeitura, e perguntou como será o controle de vazão 

da água na Lagoa em frente a Prefeitura? Será Manual ou vai ter um mecanismo de alerta no 

momento de transbordar. 

Resposta: O principal controle de vazão da barragem será através de um vertedouro que 

manterá a vazão natural, transbordando o excesso d'água a jusante da barragem. Além deste 

controle natural serão construídas 14 (quatorze) comportas podendo atender eventuais 

demandas tal como a de controlar as enchentes a jusante. Observa-se ainda que está em estudo 

a possibilidade de automatização do processo de abertura das comportas. 

8. Marcia KelIy Santos, União: Perguntou onde caíra o esgoto que vai para o Rio 

Parauapebas e Ilha do Coco? 

Resposta: Atualmente a maioria do esgotamento sanitário gerado às margens do projeto é 

lançado diretamente nos igarapés. No entanto, o projeto para coleta e transporte do esgoto 
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sanitário consiste em implementar uma rede coletora, que garantirá que as residências lancem 

diretamente seus efluentes líquidos em coletores troncos ou interceptores localizados em 

fundos dos vales e às margens dos cursos d'água até as Estações de Tratamento de Esgoto 

(ETE) do Bairro Primavera e do Bairro União. Estão previstas estações elevatórias de esgoto 

bruto nestas estações para inversão de fluxo e reunir todo esgoto gerado em um único ponto 

de tratamento - Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Rio Verde - que será 

potencializada. 

Sobre as unidades habitacionais 

9. Marcia KelIy Santos, Bairro União: Questionou o tamanho das unidades habitacionais, 

pois famílias com muitos membros terão dificuldade de se acomodar, a começar porque são 

somente dois quartos. 

Resposta: O padrão construtivo das unidades habitacionais é baseado nos modelos das casas 

populares dos programas habitacionais implantados no Brasil. As Unidades Habitacionais 

serão unifamiliares, piso térreo. O método construtivo é em alvenaria estrutural com bloco de 

concreto, cobertura com telha de cerâmica, tipo colonial, dois quartos, um banheiro, uma área 

de sala e cozinha em comum, com área construída 43.14m1, inseridas em lote medindo em 

média 160 m2. As famílias poderão ampliar sua casa, pois há espaço no terreno. 

10. Roberto Souza, Rio Verde: Perguntou em quanto tempo as unidades habitacionais 

ficarão prontas, e informou que foi afetado pela enchente de 2018, mas que recebeu aluguel 

social somente por 90 dias. 

Resposta: O processo da licitação para contratação da empresa está aberto. O Edital foi 

publicado em junho de 2019. Está prevista a contratação da empresa para setembro de 2019. 

O prazo estimado para entrega das casas é de 12 meses. 

O Sr. Roberto Souza não é morador da área de intervenção do Prosap. O aluguel social a que 

ele se refere é o auxílio calamidade da Secretaria de Assistência Social. 

Soluções 

11. Rosana Nascimento, Bairro União: Perguntou sobre qual será o atendimento do Prosap 

para os inquilinos. 

Resposta: Os inquilinos, cadastrados e que tenham renda familiar até 3 salário mínimos, 

serão atendidos na solução Unidades Habitacionais construídas pelo Programa. Aquelas que 

na condição de inquilino e/ou cedida que possui renda familiar acima de 3 salários mínimos 
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terá o auxílio-moradia como solução. Trata-se de um valor de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) - 

valor equivalente a 10 meses de aluguel social. 

12. Francinete Freitas, Rio Verde: Quis saber sobre o perfil da pessoa para receber o aluguel 

social. 

Resposta: O Aluguel Social está previsto na Lei Municipal N° 4.532 que Institui o beneficio 

"destinado a auxiliar financeiramente famílias que sejam impactadas por obras de natureza 

urbanística, habitacional, saneamento, regularização fundiária", independente do regime de 

ocupação do imóvel. 

13. Pastora da Silva Soares, União: Quem tem imóvel de aluguel e vive dessa renda, com 

ficará a situação? 

Resposta: A solução prevista no Plano Específico do Reassentamento para estes caso é o 

pagamento pelo valor da propriedade do terreno (quando caracterizada), da benfeitoria e do 

negócio. O valor do negócio será apurado tomando-se como referência parâmetros tais como: 

capacidade instalada, área ocupada, geração de emprego, faturamento, volume de recursos 

circulante, tempo de existência da atividade, pagamento de tributos, etc. 

14. Otávio Dias, Rio Verde: Área que estão em litigio, discussões de propriedade ou posse, 

como será feito a indenização? Será preciso aguardar o resultado do litigio? 

Resposta: Como se trata de um processo judicial, o Prosap não tem como informar 

exatamente o que ocorrerá, porque depende de eventos futuros. Todas as questões dos 

imóveis, indenizações ou qualquer outro tipo de solução dada serão estudados e discutidos 

com cada família, que terá atendimento individualizado no qual serão coletados os 

documentos e informações dos imóveis e seus residentes e, por ventura, informações sobre 

ações judiciais existentes, para que o Programa possa encontrar a melhor solução para a 

família afetada. 

15. Marizete Santos, Rio verde: Perguntou se indenização pode ser trocada por aluguel 

social e por uma unidade habitacional construída pelo Programa; 

Resposta: O Aluguel Social está previsto na Lei Municipal N° 4.532 que Institui o beneficio 

"destinado a auxiliar financeiramente famílias que sejam impactadas por obras de natureza 

urbanística, habitacional, saneamento, regularização fundiária", independente do regime de 

ocupação do imóvel. Para o proprietário não-morador será dada a solução indenização, pois as 

unidades habitacionais construídas pelo Programa são destinadas às famílias residindo na área 

e que tenha o perfil econômico requerido, que é renda familiar de até 3 salários mínimos. 
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16. Marcos Miranda Pantoja, Perimetral Norte: Quis saber sobre a situação dos moradores 

da Perimetral Norte, no bairro Liberdade, mais especificamente se ele está incluído nesta 

etapa. Ele mora há bastante tempo no local, como várias outras pessoas, e ainda não tem 

certeza da sua situação. 

Resposta: O deslocamento involuntário é um impacto de grande magnitude e de difícil 

mitigação em função dos aspectos multidimensionais que afeta o cotidiano das famílias 

afetadas e dos altos custos envolvidos. Neste sentido, o PROSAP adotou como premissa 

acolher, por reassentamento involuntário, as famílias localizadas na área afetada que estão 

expostas a riscos eminentes de inundações e que vivem em condições insalubres, além dos 

projetos de engenharia minimizar o número de famílias afetadas para a intervenção da obra. 

Neste sentido, há situações em que o imóvel não será afetado em sua totalidade, somente parte 

do terreno que fica mais próximo aos Igarapés, o que é denominado pelo Prosap de Fundo de 

Lote. Este é o caso da Perimetral Norte e a solução é a indenização da parte afetada. Se o 

Imóvel for afetado na sua totalidade, dependendo do perfil da família e do valor avaliado do 

imóvel, elas poderão optar pela indenização ou a Permuta (aquisição de casa no mercado 

imobiliário). Após a finalização das obras, para as famílias que ficarem, será iniciado o 

processo de regularização fundiária. 

17. Márcia Kelly Santos, União. É proprietária não moradora e tem um terreno onde iniciou 

a construção de imóvel de madeira. Quis saber o que será avaliado para a indenização do 

imóvel. 

18. Josenê Araújo Pereira, Rio Verde. É proprietário não morador e quis saber qual será a 

solução para o seu caso. 

Resposta: Para os casos de proprietário/possuidor não morador está prevista a indenização no 

Plano Específico de Reassentamento. Para possuidores paga-se a benfeitoria e para o 

proprietário benfeitoria e terreno. Toda a estrutura da benfeitoria será avaliada (Fundações, 

paredes, cobertura, etc). 

19. Vandeilson dos Santos Carneiro, Rio Verde: Mostrou ser preocupado com a forma de 

avaliação dos imóveis da área afetada, pois para ele é impossível medir a relação afetiva com 

o lugar e quis saber quais são as políticas do BID para o processo de Reassentamento e as 

condicionantes para o financiamento. 

Resposta: O PROSAP está inserido, em sua totalidade, no Plano Plurianual vigente, 

elaborado pelo governo municipal para o intervalo entre os anos de 2018 e 2021. A Prefeitura, 
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no âmbito das discussões do projeto, por meio dos seus Órgãos Técnicos e de Consultores, 

estudou várias fontes internas e externas de financiamento de longo prazo, capazes de aportar 

os recursos necessários para a execução do PROSAP. Órgãos Técnicos da PMP, tendo em 

vista os objetivos a serem alcançados com a execução do Programa, concluíram que o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) era o Organismo que apresentava as condições que 

mais se ajustavam ao PROSAP e aos interesses da Prefeitura. O Programa de Investimento foi 

orçado no valor de US$ 87,50 milhões, sendo US$ 70,00 milhões de empréstimo junto ao 

BID (equivalente a 80% do valor do Projeto) e US$ 17,50 milhões de Contrapartida 

(correspondente a 20% do valor do Projeto), conforme aprovado pela Resolução n o .14/0122, 

de 29 de novembro de 2017, também da COFIEX. Os recursos da Contrapartida serão 

provenientes das Receitas do Município. Para o financiamento, o BID tem políticas 

específicas que o Município deve implementar. Caberá ao Município conduzir o diálogo com 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre a execução das ações financiadas 

pelo Programa; e planejar, executar, acompanhar e avaliar o progresso do Projeto, incluindo a 

produção de Relatórios Semestrais e Relatórios Anuais Consolidados sobre a sua execução. O 

escopo do Prosap abrange gerenciamento dos planos e programas ambientais e sociais 

propostos, com o objetivo de monitorar a implantação das medidas definidas no âmbito do 

Prosap, além das exigências e condicionantes estabelecidas pelos órgãos ambientais e 

legislação vigente. O escopo desse programa abrange, também, o gerenciamento ao 

atendimento às salvaguardas do BID. O gerenciamento ambiental deve ser controlado através 

de documentos específicos sistematizados por meio dos quais a Prefeitura de Parauapebas 

promoverá a gestão ambiental durante o planejamento e a implantação das obras e o 

cumprimento da legislação ambiental, das Políticas de Meio Ambiente e Cumprimento de 

Salvaguardas (OP-703) e Reassentamento Involuntário (OP-710) do BID. No Plano 

Especifico de Reassentamento (PER) consta a definição do processo de reassentamento das 

famílias e o apoio à reinstalação de Atividades Econômicas da população afetada nesta 

primeira fase de obras. Pautado na legislação nacional sobre reassentamento involuntário e 

nas diretrizes da OP 710 do BID, o PER apresenta as diretrizes e as formas de 

operacionalização das ações de relocação das 250(duzentas e cinquenta) famílias que 

compõem a Amostra do Programa. 
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4.4. Registro fotográfico 

4.4.1. Entrega dos convites às famílias 
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4.4.2. Recepção e assinatura da lista de presença 

lo Dia 
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4.4.3. Abertura da Consulta 

1° Dia 
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4.4.4. Apresentação do PER/PROSAP 
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4.4.5. Manifestação dos participantes - Dia 8 de Julho de 2019 
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4.4.6. Manifestação dos participantes - Dia 09 de Julho de 2019 
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Espaço lúdico para as criancas 

25 



I:1Ia] 
	

X;5r, 
Prefeitura de 

ANEXOS 



ANEXO 1 

PROTOCOLO DE ENTREGA DOS CONVITES 
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