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TABELA DE ACRÔNIMOS E TERMOS RELEVANTES
PRI – Plano de Reassentamento Involuntário
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento
UTAG – Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
OEA – Organização dos Estados Americanos
ONU – Organização das Nações Unidas
PIDESC – Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
DUDH – Declaração Universal de Direitos Humanos
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Ocupações Irregulares - Todos os assentamentos urbanos (caracterizados pela uso e ocupação do solo na cidade)
efetuados sobre áreas de propriedade de terceiros, sejam elas públicas ou privadas, bem como aqueles providos
pelos legítimos proprietários das áreas sem a necessária observância dos parâmetros urbanísticos e procedimentos
legais estabelecidos pelas leis de parcelamento e uso do solo”.
Binário – É a divisão de vias principais. Quando uma via vai e uma via vem, sempre em direções opostas.
BRT – O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, é um sistema de transporte coletivo de
passageiros que proporciona mobilidade urbana rápida, confortável, segura e eficiente por meio de infraestrutura
segregada com prioridade de ultrapassagem, operação rápida e frequente, excelência em marketing e serviço ao
usuário.
Comércio Formal - Comércio legalmente estabelecido, dentro da lei e pagando impostos
Lucro Líquido – Cálculo realizado para medir quanto uma empresa ou negócio verdadeiramente recebe como
retribuição pelo seu trabalho (a produção ou fornecimento de produtos e/ou serviços).
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
ROB – Receita Operacional Bruta
PMC – Prefeitura Municipal de Curitiba
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1. O PROGRAMA
1.1 INTRODUÇÃO
A elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) surge da necessidade de garantir,
preventivamente, instrumentos que estabeleçam critérios claros para enfrentar as situações que
possam trazer riscos para o patrimônio material das famílias, comerciantes e/ou comunidades que
serão afetadas pela implantação do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba.
As desapropriações são necessárias para o alargamento das ruas, tendo em vista a implantação de via
exclusiva para os ônibus, readequação das calçadas, prolongamento (abertura) de ruas, reforma em
estações tubo e terminal.
O reassentamento involuntário de uma família pode vir a gerar custos sociais que vão além dos custos
financeiros específicos relativos à indenização pelo imóvel, além de gastos que antes não faziam parte
de suas despesas, tais como custos com transporte, impostos e outros que podem ser incorporados
às despesas familiares. O ato de retirar involuntariamente uma família de uma comunidade pode
acarretar aspectos negativos que são difíceis de mensurar e que necessitam ser avaliados caso a caso.
Por outro lado, existem impactos que podem ser avaliados e identificadas medidas que visem diminuir
potenciais efeitos negativos ou potencializar melhorias. Estes impactos estão descritos no presente
documento e definidas as diretrizes e as opções de compensação a serem ofertadas.
O Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) representa ainda, o compromisso para o tratamento e
compensação dos impactos decorrentes do processo de remoção dos imóveis, famílias e unidades
econômicas, necessário para a implantação de todas as obras constantes do Projeto de Ampliação da
Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2, onde todas as ações orientadas ao reassentamento
estão em concordância com as políticas operativas e de salvaguardas do BID, relativas ao assunto, e
com a legislação brasileira vigente.
Objetivo Geral
O objetivo geral do Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) é atender às especificidades da
população afetada pelas desapropriações e/ou reassentamentos buscando minimizar, eliminar e/ou
compensar os impactos sobre essa população.
Objetivos Específicos
Podemos dizer, resumidamente, que os objetivos específicos desse plano na fase de planejamento
são:
▪

Minimizar o número de reassentamentos necessários;

▪

Garantir a oferta dos serviços sociais e, quando for possível, priorizar o atendimento às
minorias.
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Na fase de implantação das obras:
▪

Garantir a oferta de diferentes opções de atendimento;

▪

Garantir, quando couber, a possibilidade de manutenção da atividade produtiva.

1.2. O PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA
O Município de Curitiba, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
assinaram uma operação de crédito para o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba.
Esse, trata-se de um Programa estruturado sob a modalidade de Programa de Obras Múltiplas, que
contempla o financiamento de obras similares e complementares, mas independentes entre si. As
intervenções têm como objetivo o incentivo à mobilidade urbana da população, por meio de
intervenções na infraestrutura do sistema de transporte público e intermodalidade viária, com foco
na priorização do transporte coletivo e mobilidade ativa em detrimento ao uso de veículos individuais.
O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba prevê intervenções no itinerário do Inter
2 e Interbairros II, no Projeto de Ampliação da Capacidade e Velocidade da Linha Direta Inter 2 com
financiamento pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a revitalização do eixo Leste
Oeste, conforme o Projeto de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste e Sul –
Curitiba, financiado pelo NDB.
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1.3. COMPONENTES DO “PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE CURITIBA”
IMAGEM 1 – Componentes do programa.

9

1.4. PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE E VELOCIDADE DA LINHA DIRETA INTER 2

Dentro dos conceitos urbanos da cidade de Curitiba, desde a criação de seu plano diretor, está a
preocupação e a obrigação da administração em buscar o bem-estar da população oferecendo
espaços urbanizados, salubres e de qualidade.
A Linha Direta Inter 2, é responsável pelo deslocamento de aproximadamente 91mil pass./dia. É uma
linha circular que faz a conexão entre os cinco Eixos Estruturais (corredores de transporte com
canaletas exclusivas) por meio de seis Terminais de Integração e 13 Estações Tubo, sem passar pelo
centro de Curitiba. Foi implantada em 1992, com uma velocidade média operacional de 32km/h; o
objetivo deste projeto é recuperar parte desta velocidade, aproximando-se do número inicial. Esta
linha foi idealizada como um reforço à linha paradora Interbairros II, a qual possui itinerário
coincidente em aproximadamente 60% do percurso e se beneficiará da aplicação dos investimentos
pela revitalização e ampliação da capacidade viária. Essas duas linhas são responsáveis pela efetiva
integração dos usuários do transporte coletivo, ao possibilitar as trocas de deslocamento entre os
principais eixos e vias troncais, seguindo as diretrizes do Plano Diretor (2015) e carregam juntas 155
mil pass/dia.
O Inter 2 atravessa 28 dos 75 bairros de Curitiba: Alto da Glória, Alto da Rua XV, Bigorrilho, Bom
Retiro, Cabral, Centro Cívico, Hugo Lange, Jardim Social, Juvevê, Mercês, São Francisco, Hauer, Xaxim,
Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba, Tarumã, Campina do Siqueira,
Seminário, Vista Alegre, Fanny, Novo Mundo, Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Capão Raso, onde se
concentram 580mil habitantes. A Linha Inter 2, é considerada a linha de maior demanda trafegando
fora de canaletas ou faixa exclusiva.
Considerando a importância da Linha Inter 2, como promotora da integração entre os eixos de
transporte e o investimento previsto na infraestrutura viária ao longo de seu itinerário, com foco no
aumento da sua velocidade operacional e capacidade, esta será a primeira linha a operar com
veículos elétricos, oferecendo assim suporte à reestruturação da RIT.
Serão 59,7 km de revitalização da infraestrutura viária, incluindo o itinerário da Linha e as vias
integrantes do sistema viário complementar, ou seja, aquelas necessárias para a implantação de
binários e vias de sentido único, divididas em 7 lotes de projetos e obras. As vias serão requalificadas
com a substituição de pavimento asfáltico, sinalização vertical, horizontal e semafórica, implantação
de fibra ótica, além de requalificação do passeio com implantação de novo paisagismo, incluindo
calçadas, iluminação pública e acessibilidade. As vias ao longo do percurso da Linha também contarão
com a implantação de faixa exclusiva, onde a largura permitir, executada em pavimento de concreto.
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1.5. OBRAS PREVISTAS NO PROJETO
Considerando o objetivo do projeto, os estudos realizados para a sua viabilidade preveem a
reestruturação viária, a substituição da pavimentação de pistas de calçadas, a recuperação das
estações tubo, a substituição de iluminação pública, sinalização, paisagismo, acessibilidade,
implantação de ciclofaixas, implantação de faixa exclusiva para o ônibus. Optou-se em subdividir as
intervenções em lotes, para viabilizar a elaboração e execução dos projetos executivos.
1.5.1. Lote 1 – Trecho entre Terminal Campina do Siqueira e Portão
▪ Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
nas Ruas Major Heitor Guimarães e Gal. Mário Tourinho;
▪ Obras de paisagismo e revitalização do Eixo de Animação da Av. Pres. Arthur Bernardes;
▪ Obra de implantação do novo terminal de transporte coletivo Santa Quitéria;
▪ Adequação da geometria da via e revitalização da Fonte de Jerusalém;
▪ Implantação da nova sede do Centro de Esporte e Lazer;
▪ Revitalização da RDU;
▪ Revitalização da iluminação pública;
▪ Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
▪ Revitalização da sinalização viária;
▪ Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
▪ Revitalização da acessibilidade.
1.5.2. Lote 2 – Trecho entre Terminal do Capão Raso e Linha Verde (Xaxim)
▪ Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixa exclusiva na
Av. Brasília;
▪ Revitalização da RDU;
▪ Revitalização da iluminação pública;
▪ Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
▪ Revitalização da sinalização viária;
▪ Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
▪ Revitalização da acessibilidade.

1.5.3. Lote 3.1 – Trecho entre Estação Xaxim e Terminal Vila Hauer
▪

▪
▪
▪
▪

Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
nas Ruas Hipólito da Costa, Evaristo da Veiga, Francisco Derosso, Pedro Dorigo, Vilson Brum e
Dom José Marello;
Alargamento do Viaduto existente na Av. Brasília/Francisco Derosso x Linha Verde;
Implantação de viaduto sobre a Linha Verde, que irá conectar a Rua José Gomes de Abreu à
Rua Pedro Dorigo;
Obra de implantação da Estação Xaxim;
Revitalização da RDU;
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▪
▪
▪
▪
▪

Revitalização da iluminação pública;
Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
Revitalização da sinalização viária;
Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
Revitalização da acessibilidade.

1.5.4. Lote 3.2 – Trecho entre Terminal Vila Hauer e Rua Cel. Francisco H. dos Santos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
nas Ruas José Rietmeyer, Dr. Júlio César Ribeiro de Souza e Alcino Guanabara;
Implantação de ponte sobre o Rio Belém, que irá conectar a Rua Alcino Guanabara à Rua
Guiroku Gastão Ayabe;
Revitalização da RDU;
Revitalização da iluminação pública;
Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
Revitalização da sinalização viária;
Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
Revitalização da acessibilidade.

1.5.5. Lote 4 – Trecho na Av. Victor Ferreira do Amaral
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
na Av. Victor Ferreira do Amaral;
Implantação de viaduto na Av. Victor Ferreira do Amaral, na divisa entre os Municípios de
Curitiba e Pinhais, sobre o Rio Atuba;
Revitalização da RDU;
Revitalização da iluminação pública;
Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
Revitalização da sinalização viária;
Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
Revitalização da acessibilidade.

1.5.6. Lote 4.1 – Trecho na Rua Roberto Barroso
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
nas Ruas Roberto Barrozo e Aristides Teixeira;
Revitalização da RDU;
Revitalização da iluminação pública;
Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
Revitalização da sinalização viária;
Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
Revitalização da acessibilidade.
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1.5.7. Lote 5 – Binário Jacarezinho / Rosa Saporski
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Obras de engenharia viária de requalificação do pavimento com inclusão de faixas exclusivas
nas Ruas Profª Rosa Saporski, Jacarezinho, Fernando Simas e Al. Presidente Taunay;
Revitalização da Praça/Jardinete Frei Ricardo, localizada entre a Rua Manoel Ribas, a Rua
Marcelino Champagnat e a Alameda Presidente Taunay;
Implantação de Praça em lote localizado entre a Rua Profª Rosa Saporski, Rua José Antoniassi
e Rua Dr. Roberto Barrozo;
Revitalização da RDU;
Revitalização da iluminação pública;
Revitalização da infraestrutura local (galerias técnicas);
Revitalização da sinalização viária;
Instalação de calçadas/passeios/ ciclo faixas;
Revitalização da acessibilidade.

1.6. MARCO JURÍDICO
O Brasil integra dois grandes sistemas de proteção internacional dos direitos humanos, o sistema
interamericano e o global, sendo o primeiro encabeçado pela Organização dos Estados Americanos
(OEA) e pela Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos; o segundo sistema é dirigido
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e auxiliado por seus órgãos.
No sistema universal um dos pilares é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC) de 1966, que reuniu os direitos humanos de segunda geração, além de conferir
normatividade aos direitos sociais contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).
Com isso, assegurou-se que a moradia digna se trata de um direito humano, e que para que isso
ocorra é necessário, dentre vários aspectos, a segurança jurídica da posse, que assegura proteção
legal contra despejos, expropriação, deslocamentos forçados, entre várias outras formas de ameaças.
O PIDESC foi internalizado pelo direito brasileiro, por meio do Decreto n° 591 de 1992, sendo
norteador desse PRI, especialmente em seu artigo 11 que em seu parágrafo 1, diz que:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um
nível de vida adequando para si próprio e sua família, inclusive à alimentação,
vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas
condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar
a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial
da cooperação internacional fundada no livre consentimento.
Atualmente há mais de 12 textos diferentes da ONU que reconhecem explicitamente o direito à
moradia. Ele é parte integrante do direito a um padrão de vida adequado e é neste contexto que
deve ser compreendido.
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A Constituição Federal de 1988 também elencou expressamente os direitos sociais, inclusive o direito
à moradia como um direito e garantia fundamental, expresso em seu artigo 6°:
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição.
A ONU, no seu Comentário Geral n° 07, de 1997; define remoções forçadas como:
A retirada definitiva ou temporária de indivíduos, famílias e/ou comunidades,
contra a sua vontade, das casas e/ou da terra que ocupam, sem que estejam
disponíveis ou acessíveis formas adequadas de proteção de seus direitos.
E ressalta que as
Remoções e despejos forçados devem ocorrer apenas em “circunstâncias
excepcionais”, ou seja, em casos absolutamente necessários que envolvam
proteção à saúde e do bem-estar coletivos, e quando não há alternativas viáveis.
Entretanto, a realidade brasileira nos aponta para a existência, em quase totalidade das cidades, de
moradias irregulares e ocupações desordenadas. Segundo o Censo 2010, realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11,4 milhões de brasileiros residiam em ocupações
desordenadas. Cabe ressaltar que, em geral, a existência das moradias irregulares está associada a
favelas, palafitas, áreas invadidas, caracterizando-se por ocupações feitas predominantemente pela
população de baixa renda, que historicamente não teve acesso a produção formal de habitação e
consequentemente foi impedida de concretizar legalmente o seu direito à moradia digna e exercer
plenamente sua cidadania.
Dessa forma um programa nunca deve deteriorar as condições de vida das comunidades atingidas.
Além disso, a análise quanto à necessidade e adequação de um projeto de infraestrutura e
urbanização deve ser feita de forma transparente, com espaço para apresentação de alternativas.
Contudo, cabe ressaltar que o deslocamento compulsório de parcela populacional não-carente não
viola os direitos sociais.
Este Plano de Reassentamento Involuntário (PRI) está respaldado pela Constituição Federal, pelo
Decreto-lei n.° 3365/41, que dispões sobre desapropriações por utilidade pública e demais
instrumentos normativos elencados.
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QUADRO 1 – Marco jurídico.

LEIS, DECRETOS E NORMAS
Art. 5°, IV (CF/88) – a lei estabelecerá o procedimento de
Constituição da República Federativa dodesapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
Brasil 1988

interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro,
ressalvados os casos previstos nesta constituição;
Desapropriação por utilidade pública:
Art. 5°. Consideram-se casos de utilidade pública:
i) Abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros

Decreto-lei n° 3.365 de 1941

públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do
solo, com ou sem edificação, para sua melhor utilização econômica,
higiênica ou estética; a construção ou ampliação de distritos
industriais;
ii) os demais casos previstos por leis especiais.

Lei n° 2.786/1956

Altera a lei sobre desapropriação por utilidade pública (Decreto-Lei
n° 3.365/1941).
O Plano Diretor visa propiciar melhores condições para o
desenvolvimento integrado, harmônico e sustentável de Curitiba

Lei n° 14.771/2015

com a Região Metropolitana, sendo o instrumento básico, global e
estratégico da política de desenvolvimento urbano, determinante
para todos os agentes, públicos e privados.
Esta lei dispõe sobre a divisão do território do Município em zonas e
setores e estabelece critérios e parâmetros de uso e ocupação do
solo, com o objetivo de orientar e ordenar o crescimento da cidade.

Lei n° 9.800/2000

Zoneamento é a divisão do território do Município visando dar a
cada região melhor utilização em função do sistema viário, da
topografia e da infraestrutura existente, através da criação de zonas
e setores de uso e ocupação do solo e adensamentos diferenciados.
Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, para

Lei n° 13.867/2019

possibilitar a opção pela mediação ou pela via arbitral para a
definição dos valores de indenização nas desapropriações por
utilidade pública, nas condições que especifica
A NBR-14.653 é subdividida em quatro partes de acordo com a
natureza do bem, quais sejam:

NBR 14.653 e suas partes

Parte 1 – Procedimentos Gerais. Nessa parte a avaliação de um bem
consiste na análise técnica, realizada por avaliador de imóveis, para
identificar um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como
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determinar indicadores de viabilidade de sua utilização econômica,
para uma determinada finalidade, situação e data.
Parte 2 – Específica para Imóveis Urbanos, utiliza critérios para
tratamento de dados denominados “tratamentos por fatores” ou
“tratamento científico”, além dos níveis de fundamentação e níveis
de precisão. Apresenta classificações independentes do tipo de
tratamento empregado nos dados com base na inferência
estatística, sendo referenciada pelas normas técnicas como uma das
alternativas de aplicação do método comparativo direto, tendo sua
fundamentação e precisão também fundamentada.
Decreto Municipal 1521/2019

Decreto de desapropriação 501/2022

Decreto de desapropriação 502/2022

Constitui a Comissão de Avaliação de Imóveis – CAI, define a
composição e estabelece a forma e metodologia de avaliação.
Declara 11 imóveis de utilidade pública para o Programa de
Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba – lote 4.1
Declara 1 imóvel de utilidade pública para o Programa de Mobilidade
Urbana Sustentável de Curitiba – lote 5

2. ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS DO BID
2.1. OP 710 REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO
A Política Operacional OP – 710 do BID trata do reassentamento involuntário, estabelecendo as
diretrizes e orientações para a realização de qualquer deslocamento físico involuntário resultante de
projetos financiados pelo Banco. Desta forma, o objetivo dessa política de reassentamento
involuntário é:
minimizar a perturbação do meio em que vivem as pessoas na área de influência do
projeto, evitando ou minimizando a necessidade de deslocamento físico,
assegurando que, quando as pessoas forem deslocadas, sejam tratadas
equitativamente e, sempre que possível possam compartilhar dos benefícios do
projeto que requer o seu reassentamento.
O presente documento segue as orientações do BID em seus princípios fundamentais, elencados
abaixo:
OP-710
Obter informações básicas precisas

Para formular um plano de reassentamento é fundamental
contar com uma linha de base socioeconômica confiável e
suficientemente ampla para estabelecer as necessidades e
requerimentos das comunidades a serem deslocadas, além
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de garantir estabelecer os parâmetros para os trabalhos de
monitoramento e avaliação da intervenção realizada.
Assegurar a participação das

Considera-se que quando os interesses e expectativas das

comunidades

comunidades são incorporadas nas concepções do projeto,
sua execução e sustentabilidade são facilitadas. As
comunidades devem contar com mecanismos para serem
ouvidas (consultadas) e entendidas como parte integrante
do processo de intervenção. Deve-se tomar o cuidado para
identificar os subgrupos mais vulneráveis e assegurar que
os seus interesses sejam adequadamente representados
nesse processo de reassentamento.

Compensação e reabilitação

Toda compensação originária de um processo de
deslocamento e reassentamento de populações deve
contar com critérios técnicos de compensação, e
possibilitar uma solução adequada principalmente para os
segmentos mais vulneráveis. A estruturação das propostas
de compensação e os mecanismos de tomada de decisão
incluídos no programa de reassentamento levarão em
conta as características da população a ser reassentada.

Contexto
Para ser efetivo
Jurídicoeepromover
institucional
as compensações adequadas, o plano de reassentamento deve identificar
o contexto jurídico e institucional dentro do qual as medidas de compensação e reabilitação terão que
ser implementadas.
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, adensamento da área anfitriã ou pressão
sobre recursos naturais e áreas ecologicamente sensíveis.

Monitoramento e avaliação

É recomendável que num processo de intervenção social de
grande porte conte com um mecanismo de monitoramento
e avaliações de desempenho independente que possa
fornecer subsídios de revisão e ajustes das ações em curso.

Com essas ações, pode-se afirmar que o presente Plano de Reassentamento Involuntário absorveu
as diretrizes da OP-710, como forma de minimizar os impactos negativos do reassentamento e
potencializar aqueles impactos que possibilitam a melhoria da qualidade de vida dos envolvidos.
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2.2. OP 102 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
OP-102
As diretrizes de implementação da OP-102 definem consulta como “diálogo construtivo entre as
partes afetadas” e observam que: “Consultas profícuas...refletem que as partes envolvidas estão
dispostas a se deixar influenciar em suas opiniões, atividades e planos”. “Esta política requer
consultas com as partes afetadas (indivíduos, grupos de indivíduos ou comunidades com potencial
a serem diretamente afetadas por uma operação financiada pelo banco)” e afirma que outras
partes interessadas que expressaram apoio ou dúvidas sobre um dado projeto também podem
ser consultadas para a obtenção de uma gama mais ampla de especialidades e perspectivas.

3. REASSENTAMENTOS INVOLUNTÁRIOS
De acordo com a Política Operacional do BID, um plano de reassentamento deverá ser elaborado a
fim de assegurar que as pessoas afetadas recebam compensações adequadas. O plano irá
compatibilizar as necessidades legais, as quais são impostas ao Município, com os objetivos gerais da
política do Banco, nas operações financiadas por ele, quando inevitavelmente houver deslocamento
físico involuntário de pessoas.
Reassentamento involuntário se refere a qualquer deslocamento físico involuntário de pessoas
causado por operações realizadas pelos setores público ou privado. Pode se compreender que há
reassentamentos involuntários temporários e definitivos.
Os reassentamentos involuntários temporários abrangem restrições de uso dos imóveis durante a
execução das obras, de forma a serem afetados, os quais serão tratados no Plano de Gestão
Ambiental e Social (PGAS) e Plano de Ataque de obras. O reassentamento involuntário definitivo é o
deslocamento físico compreendido como desapropriação nos procedimentos do Município.
A desapropriação é o instituto pelo qual o Poder Público, fundamentado na necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social, retira compulsoriamente um bem do patrimônio privado e o
transfere ao Poder Público Municipal mediante prévia e justa indenização, de acordo com a legislação
vigente. A desapropriação pode conter atingimento parcial ou total.
▪

Parcial: o imóvel atingido parcialmente é para fins de readequação viária, como para
alargamento de rua e implantação de calçadas, e que, após a retirada das frações atingidas, o
remanescente permanecerá de propriedade do desapropriado;

▪

Total: imóveis atingidos totalmente, nos quais os imóveis deverão ser desocupados.

18

Em 2019, no Programa foram elencados 273 imóveis que poderão ser desapropriados. Esse número
poderá sofrer alteração, pois foram baseados em estudos que serão consolidados quando forem
feitos os projetos executivos das obras.

3.1. LOTE DE OBRA 4.1
Tendo em vista que o projeto integra um Programa de Obras Múltiplas, o qual é executado em etapas,
neste capítulo analisamos a área de intervenção em relação ao lote de obra 4.1. Dessa forma os
impactos prováveis de reassentamento são identificados para este lote de obra. Neste local está
previsto a requalificação viária, implantação de faixa exclusiva e projeto de paisagismo contemplando
acessibilidade e passeio nas seguintes vias:
▪

Rua Doutor Roberto Barrozo – entre a Avenida Desembargador Hugo Simas e Rua Nilo
Peçanha;

▪

Rua Doutor Roberto Barrozo – entre a Rua Nilo Peçanha e Rua Mateus Leme;

▪

Rua Aristides Teixeira – trecho entre a Rua Mateus Leme e Avenida Cândido de Abreu.

Para tais intervenções, serão necessários atingimentos – desapropriações de ordem parcial e total.
Neste documento, no ano de 2019, foram utilizados dados existentes nas bases cadastrais da PMC,
que estão disponíveis no site do IPPUC. Esses dados deverão ser atualizados e revalidados quando da
elaboração dos projetos executivos. É importante observar que na expectativa do Município é
possível que haja uma diminuição no número de imóveis atingidos quando os projetos executivos
estiverem aptos para análise; pois os estudos nos quais foram baseados os atingimentos não
apresentam detalhamento documental, como já era esperado naquela fase do programa.
Para as desapropriações necessárias à implantação do Projeto De Ampliação Da Capacidade E
Velocidade Da Linha Direta Inter 2 – lote 4.1, fase preliminar do projeto, foram identificados 11
imóveis que seriam diretamente atingidos. Dessa forma, resumem-se as desapropriações com as
seguintes intervenções:
QUADRO 4 – Resumo desapropriações.
01 atingimento total
11 imóveis passíveis de desapropriação
10 atingimentos parciais

De acordo com o levantamento realizado, dois bairros serão afetados pela desapropriação e
intervenções físicas da obra: São Francisco e Centro Cívico. A renda média mensal per capita de R$
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5.904,4 (pessoas maiores de 10 ano de idade). São bairros totalmente urbanizados, que possuem toda
infraestrutura necessária (energia elétrica, água, luz e coleta de lixo) à população. Nenhum dos
imóveis elencados para desapropriação está em área de ocupação irregular.
QUADRO 5 - Resumo socioeconômico dos bairros em que se encontram os imóveis para a desapropriação.
Curitiba

Centro Cívico

São Francisco

43.467 hectares (ha)

95 hectares (ha)

135 hectares (ha)

434,67 km²

0,95 km²

1,35 km²

40,3 hab/ha

50,5 hab/ha

45,26 hab/ha

1.963.727 habitantes

4.804 habitantes

5.737 habitantes

33,4

40,9

39,6

635.631 unidades

2.497 unidades

3,105 unidades

2,76 habitantes/domicílio

1,92 habitantes/domicílio

1,97 habitantes/domicílio

381

-

-

Déficit Habitacional

5,34%

2,24%

2,64%

Coleta de Lixo

100%

100%

100%

Energia Elétrica

99,66%

100%

99,96%

99,08%

91,2%

99,96%

Rede Esgoto

92,3%

99,86%

99,55%

Fossa séptica

5,73%

0,14%

0,25%

R$ 1.424,60

R$ 6.645,38

R$ 5.163,41

99,04% Taxa de

99,31% Taxa de

99,12% Taxa de alfabetização

alfabetização das pessoas

alfabetização das pessoas

das pessoas com 5 anos de

com 5 anos de idade.

com 5 anos de idade.

idade

99,39% Taxa de

99,75 % Taxa de

99,56% Taxa de alfabetização

alfabetização das pessoas

alfabetização das pessoas

das pessoas com 10 anos de

com 10 anos de idade

com 10 anos de idade

idade

1,46 habitantes/veículo

0,63 habitantes/veículo

0,98 habitantes/veículo

101,6 milhões m²

166,84 mil m²

158,74 mil m²

58 m² por habitante

34,88 m² por habitante 0,16

25,90 m² por habitante 0,16 %

23,51% da área de Curitiba

% da área do bairro

da área do bairro

Área
Densidade
Demográfica
População
estimativa 2021
Idade Média da
População
Domicílios
Ocupações
Irregulares

Rede de
Abastecimento de
água

Rendimento médio
mensal (por pessoa
com mais de 10 anos
de idade)

Educação

Trânsito
Áreas Verdes

FONTE: Infocuritiba, 2015.
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Conhecendo os incômodos dos reassentamentos, a Prefeitura de Curitiba, por meio da UTAG –
Unidade Técnica e Administrativa de Gerenciamento – e demais secretarias municipais envolvidas,
providenciarão ações necessárias para minimizar os possíveis impactos provocados por essas
desapropriações, que estão previstas e descritas neste Plano de Reassentamento Involuntário (PRI).

3.1.1 ATINGIMENTOS PREVISTOS
Como observado no item anterior, os 11 imóveis foram elencados durante a fase de estudo
preliminar em 2019. Entretanto, com a entrega dos projetos executivos e detalhamento dos
atingimentos lote a lote foi possível aprofundar a análise dos impactos, levando-se em consideração
as salvaguardas do BID, bem como a legislação urbanística vigente no Município, houve uma redução
significativa dos atingimentos. No quadro abaixo há o detalhamento de todos os imóveis que foram
elencados inicialmente.
QUADRO 6 – Detalhamento dos atingimentos.

Área do Lote

Área atingida

Área atingida

/ m²

/ m²

%

Total

118,00

118,00

100%

Comercial

Parcial

386,00

20,03

5,2%

32.074.038

Comercial

Parcial

387,00

19,07

4,92%

4

32.074.102

Comercial

Parcial

3.610,24

339,09

9,4%

5

31.037.004

Comercial

Parcial

442,00

34,42

7,72%

6

31.037.005

Misto

-

428,00

0

NA

7

31.112.005

Residencial

Parcial

440,00

2,51

0,57%

8

31.112.021

Residencial

Parcial

825,00

0,53

0,064%

9

32.110.047

Comercial

-

745,00

0

NA

10

32.074.032

Imóvel público

11

32.074.098

Imóvel público

Indicação Fiscal

Uso do imóvel

Atingimento

1

31.032.016

Residencial

2

32.110.027

3

Contudo, com as análises lote a lote dos atingimentos e dos projetos, permaneceram apenas 4
imóveis atingidos. Abaixo, segue descrição destes imóveis.
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IF 31.032.016
A intervenção no imóvel de IF 31.032.016 é devida a implantação de obras de reestruturação viária,
com implantação de faixa exclusiva, além de paisagismo com acessibilidade. O lote é de uso
residencial, com área de 118,00m² e será um atingimento de ordem total, sendo necessária a
desocupação do imóvel.

IF 32.110.027
A intervenção no imóvel de IF 32.110.027 é devida a implantação de obras de reestruturação viária,
com implantação de faixa exclusiva, além de paisagismo com acessibilidade. O lote é de uso
comercial, com área de 386,00m², sendo necessários 20,03m² para implantação do projeto. Haverá
impacto físico, onde será necessário a readequação do muro, podendo haver perda de vagas do
estacionamento externo, mas sem a perda do uso.
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IF 32.074.038
A intervenção no imóvel de IF 32.074.038 é devida a implantação de obras de reestruturação viária,
com implantação de faixa exclusiva, alargamento de rua, além de paisagismo com acessibilidade. O
lote é de uso comercial, com área de 387,00m², sendo necessários 19,07m² para implantação do
projeto. Haverá impacto físico na testada do imóvel, onde será necessário a readequação do muro.

23

IF 32.074.102
A intervenção no imóvel de IF 32.074.038 é devida a implantação de obras de reestruturação viária,
com implantação de faixa exclusiva, alargamento de rua, além de paisagismo com acessibilidade. O
lote é de uso comercial, com área total de 3.610,24m², sendo necessários 339,09m² para implantação
do projeto. Haverá impacto físico, onde será necessário a readequação do muro, podendo haver
perda de vagas do estacionamento externo, mas sem a perda do uso.

24

3.1.2 IMÓVEIS PÚBLICOS ATINGIDOS
Além dos imóveis citados nos itens acima, serão atingidos pelas obras 02 imóveis que já são
propriedade do Município de Curitiba, ou seja, não necessitam ser desapropriados. Um destes
imóveis está desocupado e a utilização dele para a implantação das obras trará um benefício ao
Município e comunidade.
O outro imóvel está ocupado de forma irregular, no qual o Município de Curitiba já está com ação de
fiscalização para garantir a posse, além disso essa situação está contemplada no Programa de
Indenização e Relocação da População Afetada. Este imóvel público está sendo utilizado como anexo
ao imóvel sob indicação fiscal n° 32.110.027, sem nenhuma construção ou edificação, apenas como
estacionamento externo. Tendo em vista que a indicação fiscal n° 32.110.027 é objeto de
desapropriação parcial, como citado acima, serão feitas tratativas na mesma oportunidade visando a
melhor solução para as partes.

3.2 LOTE DE OBRA 5
Tendo em vista que o projeto integra um Programa de Obras Múltiplas, o qual é executado em etapas,
neste capítulo analisamos a área de intervenção em relação ao lote de obra 5. Dessa forma os
impactos prováveis de reassentamento são identificados para este lote de obra. Neste local está
previsto a requalificação viária, implantação de faixa exclusiva, implantação do binário Profª Rosa
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Saporski / Jacarezinho, Revitalização da Praça/Jardinete Frei Ricardo, implantação de jardinete/praça
e projeto de paisagismo contemplando acessibilidade e passeio nas seguintes vias:
▪

Ruas Profª Rosa Saporski, Jacarezinho, Fernando Simas e Al. Presidente Taunay;

Para tais intervenções, serão necessários atingimentos – desapropriações de ordem parcial e total.
Neste documento, no ano de 2019, foram utilizados dados existentes nas bases cadastrais da PMC,
que estão disponíveis no site do IPPUC. Esses dados deverão ser atualizados e revalidados quando da
elaboração dos projetos executivos. É importante observar que na expectativa do Município é
possível que haja uma diminuição no número de imóveis atingidos quando os projetos executivos
estiverem aptos para análise; pois os estudos nos quais foram baseados os atingimentos não
apresentam detalhamento documental, como já era esperado naquela fase do programa.
Para as desapropriações necessárias à implantação do Projeto De Ampliação Da Capacidade E
Velocidade Da Linha Direta Inter 2 – lote 5, fase preliminar do projeto, foram identificados 3 imóveis
que serão diretamente atingidos. Dessa forma, resume-se as desapropriações com as seguintes
intervenções:
QUADRO 4 – Resumo desapropriações.

01 atingimentos totais
03 imóveis passíveis de desapropriação
02 atingimentos parciais

De acordo com o levantamento realizado, quatro bairros serão afetados pela desapropriação e
intervenções físicas da obra: Batel, Bigorrilho, Vista Alegre e Mercês. A renda média mensal per capita
de R$ 3.033,97 (pessoas maiores de 10 ano de idade). São bairros totalmente urbanizados, que
possuem toda infraestrutura necessária (energia elétrica, água, luz e coleta de lixo) à população.
Nenhum dos imóveis elencados para desapropriação está em área de ocupação irregular.
QUADRO 5 - Resumo socioeconômico dos bairros em que se encontram os imóveis para a desapropriação.

Área
Densidade
Demográfica
População
estimativa
2021

Curitiba

Batel

Mercês

Vista Alegre

Bigorrilho

43.467 hectares

174 hectares (ha)

359 hectares (ha)

370 hectares (ha)

290 hectares (ha)

(ha) 434,67 km²

1,74 km²

3,59 km²

3,70 km²

2,9 km²

40,3 hab/ha

62,6 hab/ha

35,92 hab/ha

30,28 hab/ha

97,83 hab/ha

9.720 habitantes

11.386 habitantes

12.832 habitantes

29.892 habitantes

1.963.727
habitantes
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Idade Média
da

33,4

42,1

40,0

36,0

38,4

635.631 unidades

5.343 unidades

5,407 unidades

3,885 unidades

13.691 unidades

2,76

2,04

2,39

2,88

2,07

habitantes/domic

habitantes/domic

habitantes/domic

habitantes/domic

habitantes/domic

ílio

ílio

ílio

ílio

ílio

381

-

1

3

-

5,34%

2,7%

3,25%

5,22%

1,64%

100%

100%

100%

100%

100%

99,66%

99,66%

99,96%

100%

99,99%

99,08%

99,98%

99,78%

99,13%

98,18%

92,3%

99,81%

98,37%

90,18%

99,39%

5,73%

0,19%

1,37%

8,98%

0,56%

R$ 1.424,60

R$ 4.136,68

R$ 2.236,13

R$ 2,036,27

R$ 3.726,81

99,04% Taxa de

99,52% Taxa de

99,02% Taxa de

98,13% Taxa de

99,26% Taxa de

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

pessoas com 5

pessoas com 5

pessoas com 5

pessoas com 5

pessoas com 5

anos de idade.

anos de idade.

anos de idade.

anos de idade

anos de idade

99,39% Taxa de

99,81% Taxa de

99,54 % Taxa de

98,94% Taxa de

99,74% Taxa de

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

alfabetização das

pessoas com 10

pessoas com 10

pessoas com 10

pessoas com 10

pessoas com 10

anos de idade

anos de idade

anos de idade

anos de idade

anos de idade

1,46

0,52

0,96

1,38

1,46

habitantes/veícul

habitantes/veícul

habitantes/veícul

habitantes/veícul

habitantes/veícul

o

o

o

o

o

101,6 milhões m²

172,88 mil m²

957,42 mil m²

1,08 mil m²

440,39 mil m²

58 m² por

15,89 m² por

74,18 m² por

96,3 m² por

15,54 m² por

habitante

habitante

habitante

habitante

habitante

População

Domicílios

Ocupações
Irregulares
Déficit
Habitacional
Coleta de
Lixo
Energia
Elétrica
Rede de
Abastecimen
to de água
Rede Esgoto
Fossa
séptica
Rendimento
médio
mensal (por
pessoa com
mais de 10
anos de
idade)

Educação

Trânsito

Áreas Verdes
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23,51% da área

0,17% da área de

0,94% da área do

29,22 % da área

0,43 % da área do

de Curitiba

Curitiba

bairro

do bairro

bairro

FONTE: Infocuritiba, 2015.

Conhecendo os incômodos dos reassentamentos, a Prefeitura de Curitiba, por meio da UTAG –
Unidade Técnica e Administrativa de Gerenciamento – e demais secretarias municipais envolvidas,
providenciarão ações necessárias para minimizar os possíveis impactos provocados por essas
desapropriações, que estão previstas e descritas neste Plano de Reassentamento Involuntário (PRI).

3.2.1 ATINGIMENTOS PREVISTOS
Como observado no item anterior, os 3 imóveis foram elencados durante fase de estudo preliminar.
Entretanto, por meio do detalhamento dos atingimentos lote a lote foi possível aprofundar a análise
dos impactos levando-se em consideração as salvaguardas do BID, bem como a legislação urbanística
vigente no Município, houve uma redução significativa dos atingimentos. No quadro abaixo há o
detalhamento dos atingimentos nos imóveis.
QUADRO 6 – Detalhamento dos atingimentos.

Área do Lote /

Área atingida /

Área atingida

m²

m²

%

Parcial

8.164,00

0,43

0,005

Comercial

Parcial

2.908,00

163,29

5,61

Vago

Total

2.668,00

2.668,00

100

Indicação Fiscal

Uso do imóvel

Atingimento

1

13.014.036

Comercial

2

33.059.011

3

33.083.007

Abaixo, segue descrição dos 3 imóveis previamente elencados.

IF 13.014.036
A intervenção no imóvel de IF 13.014.036 é devida a implantação de obras de reestruturação viária
além de paisagismo com acessibilidade. O lote é de uso comercial, com área total de 8.164,00m²,
sendo necessários 0,43m² para implantação do projeto. Tendo em vista que o atingimento é
extremamente pequeno e não afeta a obra no local, pois refere-se à implantação obrigatória de
“chanfro”, conforme a Lei Municipal n° 15511/2020, a qual dispõe sobre o zoneamento, uso e
ocupação do solo e demais providências, e a Portaria n° 80/2013 da Secretaria Municipal do
Urbanismo, entende-se que não é necessária a desapropriação.

28

IF 33.059.011
A intervenção no imóvel de IF 33.059.011 é devida para a implantação da nova estação tubo Mercês,
obras de reestruturação viária, além de paisagismo com acessibilidade. Com a implantação do binário
Jacarezinho / Rosa Saporski e a alteração do sentido das vias próximas a atual praça, esta estação
tubo de integração será relocada para este imóvel.
O lote é de uso comercial, com área total de 2.908,00m², sendo necessários 163,29m² para
implantação do projeto. Haverá impacto físico, onde será necessário a readequação do lote e muro.
Neste lote está instalada a Subestação de energia Mercês da concessionária Companhia Paranaense
de Energia Elétrica (Copel) sendo de propriedade do governo do Estado do Paraná. Desta forma, o
atingimento será tratado entre PMC e Estado do Paraná.
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IF 33.083.007
A intervenção no imóvel de IF 33.083.007 é devida a implantação de obras de reestruturação viária
e para a implantação do jardinete/praça. O lote não tinha uso, era vago, com área total de 2668,00m²,
sendo a área em sua totalidade necessária para implantação do projeto. O imóvel já foi desapropriado
no ano 2020 pela Secretaria do Meio Ambiente, não havendo nenhum impacto, pois já é de
propriedade do Município.
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4. FUNDAMENTAÇÃO PARA OS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
4.1. CONCEITO DE VULNERABILIDADE
Vulnerabilidade social é o conceito que caracteriza a condição dos grupos de indivíduos que estão
à margem da sociedade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social,
principalmente por fatores socioeconômicos. Algumas das principais características que marcam o
estado de vulnerabilidade social são as condições precárias de moradia e saneamento, os meios de
subsistência inexistentes e a ausência de um ambiente familiar, por exemplo.
Todos esses fatores compõem o estágio de risco social, ou seja, quando o indivíduo deixa de ter
condições de usufruir dos mesmos direitos e deveres dos outros cidadãos, devido ao desequilíbrio
socioeconômico instaurado.
As pessoas que são consideradas “vulneráveis sociais” são aquelas que estão perdendo a sua
representatividade na sociedade e geralmente dependem de auxílios de terceiros para garantirem
a sua sobrevivência.

4.2. CRITÉRIOS DE VULNERABILIDADE
Quando existirem famílias afetadas que possuem poder aquisitivo suficiente para a auto
recomposição de suas condições de vida, poderá ser adotada a solução da remoção com
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indenização monetária da área de terreno bem como das benfeitorias atingidas, em conformidade
com os dispositivos constitucionais e legislação vigente.
Quando existirem famílias vulneráveis, de baixa renda, que possuem dificuldades para a
recomposição de suas condições de vida, o atendimento a essas famílias deverá ser atendido com
diretrizes especificas descritas no PRI, levando em consideração a situação anterior e que garanta
as condições de vida e acesso aos bens e serviços, assim como as relações socioculturais. Todos
aqueles que potencialmente serão afetados deverão receber informação adequada e oportuna,
participar democraticamente e propor alternativas que minimizem os deslocamentos e reduzam os
impactos negativos.
O critério voltado à vulnerabilidade deve se basear numa fonte de informação que seja utilizada em
pesquisas e programas sociais. A Síntese de Indicadores Sociais, lançado anualmente pelo IBGE, é
feito um balanço dos indicadores sociais referentes ao ano anterior, com um compilado das linhas
que definem a pobreza monetária, utilizando-se o critério do Banco Mundial e, também, os critérios
utilizados nacionalmente para os programas e benefícios do governo federal. Na última edição
disponível, lançada em 2021 e referente ao ano 2020, as linhas de pobreza monetárias foram
calculadas conforme consta na seguinte tabela:
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Fonte: Síntese dos Indicadores Sociais – IBGE (2021).

Segundo os critérios do Banco Mundial, a linha de pobreza monetária para o Brasil (considerado
país de renda média-baixa) é de US$3,20 PPC 2011/dia, ou seja, R$ 262,00 mensais per capita em
2020.
Além das linhas de pobreza acima citadas, o IBGE convenciona na maioria dos levantamentos
relativos à vulnerabilidade social da população que a baixa renda corresponde à renda mensal de
até meio salário mínimo per capita (atualmente R$ 606,00) ou até 3 salários mínimos de rendimento
domiciliar total, sendo este o limite para cadastramento da população no CadÚnico – Cadastro
Único de Programas Sociais do Governo Federal – o qual oferece benefícios assistenciais, como o
Bolsa Família/Auxílio Brasil.
Os valores relativos à extrema pobreza e pobreza para concessão do benefício de transferência de
renda Auxílio Brasil (denominado Bolsa Família até 29/12/2021) foram atualizados na data de
criação deste benefício para renda familiar mensal per capita de até R$ 105,00 (cento e cinco reais),
no caso das famílias em situação de extrema pobreza e renda familiar mensal per capita entre R$
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105,01 e R$ 210,00 (cento e cinco reais e um centavo e duzentos e dez reais) para aquelas em
situação de pobreza.
De acordo com as informações constantes acima, podemos considerar como vulneráveis, as famílias
com renda per capita inferior a ½ salário mínimo. Para um reassentamento assistido, ou seja, que
necessita de acompanhamento é necessário que a família atenda a esse critério. Um
reassentamento assistido pode ser caracterizado como aquele em que a família a ser reassentada
não possui as necessárias condições de se auto recompor sem a ajuda do ente que está
desapropriando, dessa forma é imprescindível o acompanhamento da transição dessa família até
que esteja garantido que as condições de vida e moradia estão preservadas.
Para tanto, A UTAG contará com o apoio da COHAB – Companhia de Habitação Popular de Curitiba
e das Secretarias de Saúde, Educação e Meio Ambiente, Defesa Social, FAS e Administração
Regional, para em conjunto implementar as medidas necessárias para a preservação das condições
de vida. Algumas das estratégias utilizadas podem ser:
- o encaminhamento da família, pela COHAB, para moradias populares por meio de programas
populares de financiamento, sendo o programa habitacional vigente o Casa Verde Amarela, do
governo federal, sendo atendidos os requisitos legais, não se exigindo valor mínimo de renda, com
prioridade às famílias em risco e vulnerabilidade, comandadas por mulheres e integradas por
pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes;
- com o apoio da Fundação de Ação Social (FAS) encaminhamento para o Programa Liceus de Ofício
da Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de propiciar real condição de valorização profissional da
pessoa reassentada;
- caso seja necessário, poderá o Município, em situações pontuais que demandem atendimento
emergencial às famílias que se encontrem em trechos de obra que necessitem ser desocupados,
conceder Auxílio Moradia até o atendimento com a moradia definitiva;
Essas são algumas das estratégias, já utilizadas pelo Município, que poderão ser utilizadas em
situações de vulnerabilidade. Quando a família afetada pela desapropriação não se enquadra no
quesito de vulnerabilidade não é necessário o reassentamento assistido, ou seja, ela poderá ser
indenizada monetariamente, na forma de lei, e ela mesma toma as providencias para sua transição
para outro imóvel.

5. ESTRATÉGIAS PARA O REASSENTAMENTO
O Município de Curitiba tem o compromisso de adotar e praticar as ações definidas nesse PRI com o
objetivo de dar transparência aos processos de reassentamento no decorrer da implantação das
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obras. Deverão ser adotados mecanismos compensação e de mitigação para que os indivíduos
atingidos tenham o menor impacto em suas condições de vida. Estes mecanismos foram propostos
de acordo com a legislação vigente do Município e as políticas operacionais do BID e, também, de
acordo com as situações identificadas nos lotes de obra a qual se referem neste PRI, podendo ser
atualizados se necessário.
A estratégia para o reassentamento se baseia na análise lote a lote dos imóveis elencados pelo estudo
preliminar. Consiste na observação de dados cadastrais da PMC, documental, uso do imóvel, tipo de
atingimento previsto e vulnerabilidade preexistente. Após o levantamento de todos os dados – os
quais devido a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei n° 13.709/2018 estão protegidos
e armazenados, não sendo divulgados – pode-se identificar quais as possíveis compensações que
poderão ser tomadas para cada situação. Nos casos de vulnerabilidade preexistente em que haja a
confirmação do impacto físico, atingindo a edificação existente, se necessário, o Município
providenciará o cadastro socioeconômico das famílias, tendo em vista as políticas operacionais do
BID deve-se evitar ou minimizar eventuais impactos do reassentamento e estruturar ações de
mitigação ou compensação.

5.1. PRINCÍPIOS DE COMPENSAÇÃO E MITIGAÇÃO
Deverão ser adotados mecanismos de negociação, como alternativas disponibilizadas pelo Projeto
na promoção das negociações para a desapropriação das áreas atingidas. Esses mecanismos estão
no seguinte quadro:
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QUADRO 7 – Formas de compensação.
FORMAS DE COMPENSAÇÃO
SITUAÇÃO

COMPENSAÇÃO

DESCRIÇÃO
A indenização é a remuneração devida ao proprietário
que sofre um procedimento de desapropriação sobre seu
imóvel. A desapropriação por necessidade ou utilidade
pública ou Interesse social está prevista no art. 5°, XXIV,
da Constituição brasileira de 1988.

Proprietário
imóvel

residencial

e/ou comercial
(terreno

A indenização monetária será paga exclusivamente ao

de

+

proprietário do imóvel em uma única parcela, de valor
Indenização

previamente

acordado,

quando

esta

for

feita

Monetária

administrativamente ou valor determinado pelo juiz,
quando esta for via judicial.

benfeitorias)

A determinação do valor a ser pago será definido em um
Laudo de Avaliação emitido pela Comissão de Avaliação
de Imóveis (CAI) em conformidade com os parâmetros da
legislação vigente, normas técnicas e atendendo as
políticas operacionais descritas nesse documento.
(descritas no capítulo x deste documento).

Proprietário
imóvel

Nesse

de

residencial Indenização

e/ou comercial
(terreno

de

através
Potencial

+ Construtivo

caso,

o

proprietário

pode

receber

sua

“indenização” em forma de potencial construtivo.
A determinação do valor a ser pago será definido pelo
setor de IBTI da SMF em conformidade com os
parâmetros da legislação vigente e atendendo as políticas

benfeitorias)

operacionais descritas nesse documento.
Constitui-se no pagamento pelas benfeitorias realizadas
pelos ocupantes das áreas irregulares (não inclui valor de

Ocupantes de áreas Indenização
públicas de forma Monetária
irregular

terreno). Não se trata de desapropriação, visto que se
de trata de imóvel público, apenas judicialmente poderá

Benfeitoria

haver imposição do pagamento por edificação.
A indenização é baseada no custo da construção da
benfeitoria por meio da elaboração de um orçamento.

Proprietário
imóvel

de

residencial

e/ou comercial e
Ocupantes de áreas
públicas de forma

Reparação de danos
(sinistros)

Constitui-se na compensação para reparação de danos à
estrutura física dos imóveis (sinistros) que tenham sido
ocasionados pelas obras e que não resulte em perda
permanente ou necessidade de reassentamento total.

irregular
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Proprietário
imóvel

de

residencial

e/ou comercial
(terreno

+

benfeitorias)

Cobertura de custos Constitui-se no pagamento dos custos decorrentes da
transacionais relativos regularização documental, ou seja, os custos para a
às

transferências abertura das matrículas dos imóveis atingidos e

imobiliárias

remanescentes,

decorrentes

resultados

dos

processos

de

das desapropriação; bem como pagamento de custas

desapropriações.

processuais (peritos) se for necessário.
Constituem-se nas condições especiais de ocupação de
lote, que estabelecem parâmetros construtivos especiais

Proprietário

de

autorizado pelo órgão competente do Poder Executivo

imóvel

Municipal, tendo em vista a desapropriação necessária

residencial/comercial
com

Flexibilização

de para adequação do sistema viário e instalação de

remanescente parâmetros de acordo equipamentos urbanos e comunitários de uso público

menor que o lote com o zoneamento

(art. 223, 224, inc. II, alínea ‘a’ e 225, lei n° 15511/2020).

mínimo de acordo

Fica a critério do CMU – Conselho Municipal de

com o zoneamento

Urbanismo

conceder

as

condições

conforme

requerimento do proprietário, tendo em vista a sua
necessidade.
Proprietário

de

Constitui-se

imóvel
residencial/comercial
com

Transformação

da

remanescente desapropriação

na

análise

da

viabilidade

do

lote

remanescente, o qual será menor que o lote mínimo
permitido pelo zoneamento, com a projeção das
intervenções previstas. Não sendo viável seu uso e/ou

menor que o lote parcial em total

ocupação, transforma-se a desapropriação parcial em

mínimo inviabilizando

total.

o uso e/ou ocupação
Flexibilização

de

parâmetros de acordo Constitui-se na análise do projeto nas áreas que haverá
com o zoneamento ou abertura de rua e os lotes que antes eram meio de quadra

Imóvel
residencial/comercial
não atingido que era
meio de quadra e
passa

a

ser

de

esquina

promover

a passam a ser de esquina. Para estes, se seu uso e

desapropriação

ou ocupação for inviabilizado poderá ser procedida a

viabilizar o acréscimo desapropriação
da área remanescente parâmetros
do

imóvel

deste

imóvel

a critério do

ou

CMU

flexibilizar
ou

seus

acrescer o

lindeiro remanescente do imóvel já desapropriado (dentro dos

desapropriado ou o procedimentos da PMC) ou o remanescente do
remanescente

ser expropriado permanecer como lote.

lote.
Proprietário/morador
de imóvel residencial
sendo famílias em

Encaminhamento para Atendidos os critérios de vulnerabilidade, a família poderá
os

Programas ser encaminhada, pela COHAB, para moradias populares,

habitacionais através e, se forem atendidos os requisitos legais, para programas
da COHAB.

populares de financiamento. Caso seja necessário, poderá
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situação

de

vulnerabilidade

o Município, em situações pontuais que demandem
atendimento emergencial às famílias que se encontrem
em trechos de obra que necessitem ser desocupados,
conceder Auxílio Moradia até o atendimento com a
moradia definitiva.

As populações consideradas vulneráveis ou com pouca representatividade terão prioridade nos atendimentos.

5.2 PRÉ-REQUISITOS
Para participar das ações elencadas acima as famílias afetadas devem cumprir os seguintes critérios:
▪

Comprovar a propriedade do imóvel atingido;

▪

Estar em vulnerabilidade social, no caso de ocupantes de área pública de forma irregular. Para
efeito desse programa serão adotados os critérios definidos no capítulo 4 deste documento;

▪

Observa-se, porém que não foram encontradas famílias em situação de vulnerabilidade nestes
lotes;

▪

As obras que envolvem desapropriações, só terão início após a resolução dos processos das áreas
atingidas e diretamente envolvidas naquela etapa de obra;

▪

A população atingida será informada de todas as alternativas propostas, de acordo com os
critérios previstos no PRI;

▪

As reivindicações da comunidade envolvida pelo projeto serão acatadas quando pertinentes e
dentro da legislação vigente;

▪

As pessoas que alugam imóveis para uso comercial poderão ser encaminhadas para atendimento
a serviços municipais existentes para que tenham suporte no reestabelecimento de suas
atividades comerciais em outros imóveis, como os programas Curitiba Empreendedora, Agência
Curitiba e Fundo de Aval;

▪

A legislação municipal vigente prevê o relacionamento do município exclusivamente com o
proprietário do imóvel, no caso de desapropriações. As pessoas que alugam imóveis para uso
residencial foram comunicadas e aqueles que enquadrarem nos critérios de vulnerabilidade,
terão as ações previstas no item 4.
Durante a execução das obras deverão ser observadas as seguintes estratégias:

▪

Apresentar de forma clara e concisa para a população atingida quais são as instituições
responsáveis pela realização do projeto e a competência de cada uma;
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▪

Realizar campanhas de esclarecimento e divulgação dos projetos;

▪

Fazer gestão para haver entrosamento entre as equipes de trabalho nas obras e a população
atingida.

5.3. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS
As avaliações dos imóveis atingidos pela implantação das obras do projeto serão feitas pela Comissão
de Avaliação de Imóveis (CAI), que é uma comissão formalmente designada responsável pelas
avaliações de bens imóveis para fins de aquisição, alienação, desapropriação, permuta, venda,
doação, hipoteca, locação, seguro, dação em pagamento, concessão de direito real de uso,
solicitações judiciais ou qualquer outro instituto de interesse do Município. A Comissão é formada
por funcionários públicos municipais através de decreto municipal específico – decreto 1521/2019.
A Comissão coleta dados de mercado para avaliação dos imóveis para obter melhores informações.
Isto é efetuado por meio de pesquisas imobiliárias de imóveis ofertados/negociados no mercado,
dentro do Município de Curitiba, em atendimento às determinações da NBR-14.653. As pesquisas
também são feitas no sistema de gestão tributária municipal (GTM), em sites na internet, em
publicações especificas e in loco, se necessário.
A Comissão elabora cálculo do valor do imóvel para que sirvam de base para a realização de
negociações com os proprietários dos imóveis. A determinação do valor a ser pago é definido em um
Laudo de Avaliação emitido pela Comissão de Avaliação de Imóveis. Os cálculos são elaborados com
o auxílio dos sistemas TS SYSREG e em planilhas eletrônicas, conforme determinado na NBR-14.653parte I e II. 4.1.4. FORMAS DE NEGOCIAÇÃO As negociações ocorrerão nas dependências do
Departamento de Gestão do Patrimônio Público, que faz parte da Secretaria Municipal de
Administração e de Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação – SMAP, sob a coordenação da
Gerência de Desapropriação e com a participação da CAI. A UTAG poderá participar das negociações
a fim de subsidiar tecnicamente, principalmente nas questões referentes à execução da obra, tendo
em vista a obtenção de acordos amigáveis.
Os aspectos administrativos dos processos de desapropriação são afetos a Gerência de
Desapropriação. Todas as negociações serão feitas individualmente, respeitando-se as caraterísticas
de cada família atingida, bem como as características do imóvel e benfeitoria em questão. São
apresentadas ao proprietário as opções de compensação, bem como os prazos e trâmites necessários
39

ao processo de desapropriação. Serão feitas quantas reuniões forem necessárias, buscando um
acordo amigável a fim de não judicializar o processo. No caso específico desse PRI, como não há
nenhum reassentamento que precise ser assistido, ou seja, não há nenhuma família em situação
vulnerável, não será necessária a participação de equipe de assistência social.

5.4 FORMAS DE NEGOCIAÇÃO
As negociações ocorrerão nas dependências do Departamento de Gestão do Patrimônio Público, que
faz parte da Secretaria Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal, sob a coordenação da
Gerência de Desapropriação e com a participação da Comissão de Avaliação de imóveis. A UTAG
poderá participar das negociações a fim de subsidiar tecnicamente, principalmente nas questões
referentes à execução da obra, tendo em vista a obtenção de acordos amigáveis. Os aspectos
administrativos dos processos de desapropriação são afetos a Gerência de Desapropriação.
Todas as negociações serão feitas individualmente, respeitando-se as caraterísticas de cada família
atingida, bem como as características do imóvel e benfeitoria em questão. São apresentadas ao
proprietário as opções de compensação, bem como os prazos e trâmites necessários ao processo de
desapropriação. Serão feitas quantas reuniões forem necessárias, buscando um acordo amigável a
fim de não judicializar o processo.
Ao longo dos processos de reassentamento, os atingidos poderão ser acompanhados, se necessário
e se for de interesse do mesmo, para análise de eventuais riscos e ajuste da estratégia de
reassentamento.
No caso específico desse PRI, como não há nenhum reassentamento que precise ser assistido, ou
seja, não há nenhuma família em situação vulnerável, não será necessária a participação de equipe
de assistência social.

6. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS E VULNERABILIDADE DOS ATINGIMENTOS
Conforme relato no item anterior, a PMC por meio da Utag elenca os dados de cada lote para
compreender os impactos e identificar quais as possíveis compensações que poderão ser tomadas
para cada situação. Os dados referem-se aos cadastrais da PMC, documental, uso do imóvel, tipo de
atingimento previsto e vulnerabilidade preexistente, com o cadastro socioeconômico se necessário
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– devido a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), lei n° 13.709/2018 os dados estão
protegidos e armazenados, não sendo divulgados.
Os lotes de obra a que se referem este PRI, lote 4.1 e 5, não há nenhuma vulnerabilidade
socioeconômica preexistente e os proprietários já estão cientes das intervenções, bem como
impactos e mitigações, por meio de reuniões realizadas de forma individual.
Indicação

Uso do

Atingi

Fiscal

imóvel

mento

Impacto

Vulnerabilidade

Lote 4.1

1

31.032.016

Residencial

Total

Desocupação total do imóvel

Cadastro realizado. Não
vulnerável

Haverá impacto físico, perderá área do
2

32.110.027

Comercial

Parcial

estacionamento externo. Necessária

Não vulnerável

readequação de muro.
Haverá impacto físico na testada do
3

32.074.038

Comercial

Parcial

imóvel, necessária readequação do

Não vulnerável

muro.
Haverá impacto físico, perderá área do
4

32.074.102

Comercial

Parcial

estacionamento externo. Necessária

Não vulnerável

readequação de muro.
Lote 5

Haverá impacto físico na testada do
1

33.059.011

Comercial

Parcial

imóvel, necessária readequação do

Não vulnerável

imóvel.

7. IMPACTOS NOS REASSENTAMENTOS / DESAPROPRIAÇÕES
A avaliação dos impactos deve ser feita abordando todas as fases do projeto como planejamento,
implantação e operacionalização. O objetivo da avaliação de impactos visa medidas preventivas, para
que o impacto a ser gerado possa ser evitado, e caso não seja possível, para que ocorram medidas
compensatórias e/ou mitigadoras.
Os impactos socioambientais desse Programa, com a respectiva matriz de avaliação e medidas
compensatórias correspondentes estão apresentados no documento PGAS.
Sendo assim, esse capítulo tem como objetivo identificar alguns dos principais impactos diretos,
oriundos do processo de desapropriação e/ou reassentamento nas comunidades afetadas, que são
consequência da implantação das obras constantes desse Programa.
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Vamos dividir os impactos em três fases, são elas: impactos na fase de planejamento, impactos na
fase de implantação e impactos na fase de operacionalização.

7.1. IMPACTOS NA FASE DE PLANEJAMENTO
IMPACTO
Clima de
7.1.1

intranquilidade
Social

7.1.2

7.1.3

Especulação
Imobiliária

EFEITO
Negativo ou
positivo

Negativo ou
positivo

PERMANÊNCIA

REVERSIBILIDADE

PROGRAMA
Programa de Comunicação

Temporário

Reversível

Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas
Programa de Comunicação

Temporário

Reversível

Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas

Incômodos

Programa de Comunicação

gerados pela

Social e Mecanismo de Gestão

necessidade de

de Queixas;

mudança no caso

Negativo

Temporário

Irreversível

Programa de Indenização e

da

Relocação da População

desapropriação

Afetada

total

7.1.1. CLIMA DE INTRANQUILIDADE SOCIAL
Antecedendo a fase de implantação do Programa, existe um período em que há informações
referentes ao mesmo, que são divulgadas e comentadas pela população afetada. Estas informações
na maioria das vezes passam por interpretações duvidosas e que geram expectativas irreais em cada
pessoa.
Seu efeito pode ser positivo ou negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa e/ou família. É
um impacto de forte magnitude, pois trata da qualidade de vida das pessoas da comunidade afetada.
Também é classificado como temporário e reversível, uma vez que tende a minimizar quando a
população estiver devidamente informada e monitorada. Sua abrangência é local e imediata.
Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto, existe descrito nesse documento um Programa de
Consultas e Engajamento das Partes Interessadas, que prevê reuniões e audiências com as
comunidades atingidas, a fim de sanear as dúvidas que possam estar causando a intranquilidade,
além de outras medidas descritas no Programa de Consultas e Engajamento das Partes Interessadas.
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7.1.2. ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA
O conceito de especulação imobiliária pode ser definido como: “o ato de investir em bens imóveis
esperando obter lucros acima da média dos demais investimentos com sua venda ou aluguel em um
momento futuro. O proprietário de um imóvel, em geral, não possui meios de sozinho, alterar essas
condições. No entanto, quando faz especulação imobiliária, esse proprietário aposta que a
valorização virá, seja por meio de investimentos públicos em infraestrutura seja pelo crescimento da
região promovido por outros investidores”.
Desta forma, com a divulgação dos objetivos do Programa, os imóveis da comunidade tendem a ser
valorizados, ainda antes da implantação das obras. Este impacto pode ser classificado como positivo
ou negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa com relação ao seu imóvel, de grande
magnitude, direto permanente e irreversível.
Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto é necessário orientar e informar aos moradores da
comunidade afetada, ações descritas no Programa de Consultas e Engajamento das Partes
Interessadas.
7.1.3. INCÔMODOS GERADOS PELA MUDANÇA, NO CASO DAS DESAPROPRIAÇÕES TOTAIS
Nos casos de desapropriação total do imóvel, as famílias serão obrigadas a desocupar o imóvel, o que
causa impactos de grande efeito, negativo, temporário, irreversível. As famílias terão seu modo de
vida totalmente alterado, em função da mudança; caso a família atingida continue residindo no
mesmo bairro, esse impacto tende a ser um pouco menor, pois a família poderá continuar usufruindo
dos equipamentos urbanos e de sua vida social já estabelecida (vizinhos e comércios). Caso a família
atingida não permaneça no mesmo bairro, o impacto é maior, pois todo o aspecto de vida social será
afetado.
Medida Mitigadora: Programa de Indenização e Relocação da População Afetada.

7.2. IMPACTOS NA FASE DE IMPLANTAÇÃO
Uma questão fundamental para prevenir e mitigar os efeitos do período de implantação é contar
com um adequado plano de execução das obras de maneira a evitar os períodos do ano de maior
atividade do comércio e preservar os horários de maior fluxo de clientes. Fator importante é realizar
as obras por etapas, iniciando e concluindo os trechos parciais, evitando uma interferência de forma
generalizada em todo perímetro de intervenção.
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7.2.1

IMPACTO

EFEITO

Especulação

Negativo ou

Imobiliária

positivo

PERMANÊNCIA

REVERSIBILIDADE

Programa de Comunicação
Temporário

Reversível

Programa de Controle de
Trânsito;

Cotidiano da
7.2.2

as Modificações no

Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas

Alteração no

População Devido

MEDIDA

Programa de Comunicação
Negativo

Temporário

Reversível

Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas;

Sistema Viário e

Programas de segurança e de

Tráfego Local

educação ao trabalhador

Transtornos
causados pela
execução da obra
civil de
7.2.3

reconstrução de
muros, no caso dos

Negativo

Temporário

Reversível

Programa de Supervisão
Ambiental

imóveis
residenciais
atingidos
parcialmente
Programa de Supervisão
Ambiental;

Transtornos e

Programa de Controle de

riscos aos

Trânsito e de Sinalização

pedestres em
7.2.4

função de

Negativo

Temporário

Reversível

alterações a

Temporária;
Programa de Educação
Ambiental;

circulação e

Programa de Comunicação

acessibilidade

Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas

7.2.5

Alteração no

Programa de Comunicação

cotidiano da

Social e Mecanismo de Gestão

população no uso

Negativo

Temporário

Reversível

de Queixas;

de equipamentos

Programa de Supervisão

urbanos

Ambiental e Gerenciamento de
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Resíduos e de Controle e
Sinalização Temporária;
Programa de Comunicação

Alteração no

Social e Mecanismo de Gestão

cotidiano da
7.2.6

população no uso
de da

de Queixas;
Negativo

Temporário

Infraestrutura
Urbana

Reversível

Programa de Readequação de
Infraestrutura;
Programa de Supervisão
Ambiental

7.2.1. ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA
O conceito de especulação imobiliária pode ser definido como: “o ato de investir em bens imóveis
esperando obter lucros acima da média dos demais investimentos com sua venda ou aluguel em um
momento futuro. O proprietário de um imóvel, em geral, não possui meios de sozinho, alterar essas
condições. No entanto, quando faz especulação imobiliária, esse proprietário aposta que a
valorização virá, seja por meio de investimentos públicos em infraestrutura seja pelo crescimento da
região promovido por outros investidores”.
Desta forma, com a divulgação dos objetivos do Programa, os imóveis da comunidade tendem a ser
valorizados, ainda antes da implantação das obras. Este impacto pode ser classificado como positivo
ou negativo, dependendo da expectativa de cada pessoa com relação ao seu imóvel, de grande
magnitude, direto permanente e irreversível.
Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto é necessário orientar e informar aos moradores da
comunidade afetada, ações descritas no Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão
de Queixas.
7.2.2. ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO DEVIDO AS MODIFICAÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO E
TRÁFEGO LOCAL
As obras de ampliação da capacidade de operação do sistema viário irão alterar a dinâmica de
circulação das pessoas, especialmente nas proximidades de vias de trânsito intenso. Poderá causar
morosidade e irritabilidade a população. Este impacto afetará pessoas que necessitam transpor
diariamente as vias próximas aos terminais, aos usuários do sistema de transporte coletivo, bem
como a população que irá circular nos eixos de implantação da infraestrutura viária. O acesso aos
terminais em requalificação e ampliação será temporariamente modificado em função das obras. As
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modificações no sistema viário e de tráfego, bem como a intensa circulação de máquinas e de pessoas
poderá aumentar o risco de acidentes no trânsito e de atropelamentos, tanto de usuário como dos
trabalhadores da obra. As intervenções, devido a sua extensão, complexidade e magnitude, exigirão
desvios de tráfego e alterações de fluxo do trânsito e, em alguns casos, passando à mão única. Os
efeitos desse impacto serão temporários e negativos na fase de implantação. Após a finalização das
obras, ainda irá afetar a rotina da população que deverá se adaptar as novas rotas, acessos e
condições de trafegabilidade, sendo, portanto, considerado parcialmente reversível. Sua magnitude
será grande e importância alta devido à dimensão e alcance das alterações.
Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio de
um Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os
esclarecimentos necessários para compreensão das modificações e sua temporalidade; Implantar
programa de controle de trânsito e de sinalização temporária definindo os horários de interrupção
de tráfego, opções de desvios, rotas alternativas etc; reforço na sinalização temporária das vias e
junto aos terminais e estações, principalmente nos locais e horários de maior concentração de fluxo
de trânsito atendendo-se aos padrões de sinalização e aos alvarás específicos das obras, conforme
diretrizes de um programa de controle de transito e de sinalização temporária; orientações aos
trabalhadores sobre risco de atropelamento durante a realização de serviços, seguindo as diretrizes
de Programas de segurança e de educação ao trabalhador.
7.2.3. TRANSTORNOS CAUSADOS PELA EXECUÇÃO DA OBRA CIVIL DE RECONSTRUÇÃO DE MUROS,
NO CASO DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS ATINGIDOS PARCIALMENTE
Os problemas descritos nesse impacto se referem aos imóveis atingidos parcialmente pela
desapropriação, ou seja, imóveis que tiveram uma parte de sua área (testada) retirada, e com isso
existe a necessidade da reconstrução da vedação frontal do imóvel, bem como a relocação de
entrada de energia e água. Nesse caso, estamos falando de imóveis de famílias não-vulneráveis que
já foram devidamente indenizadas na forma da lei e atendendo as políticas operacionais do BID (OP
– 710). Este impacto é negativo, de média magnitude, temporário e reversível.
Medida Mitigadora: para mitigar esse impacto, a empresa que executará as obras civis, deverá
sempre, primeiro fazer o muro no novo alinhamento, também o novo padrão de energia e nova
entrada de água, para somente depois, remover o antigo. Com relação à entrada de energia e água,
deve ser feito o desligamento do antigo padrão e a ligação do novo, no mesmo dia, a fim de evitar
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que o morador fique sem abastecimento de água e/ou energia; o morador deverá ser comunicado
com antecedência. Programa de Supervisão Ambiental.
7.2.4. TRANSTORNOS E RISCOS AOS PEDESTRES EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÕES A CIRCULAÇÃO E
ACESSIBILIDADE
O transtorno na circulação dos pedestres será inevitável durante a implantação das intervenções,
como nos locais costumeiros de travessia das vias, circulação pelas calçadas e acesso a serviços e ao
comércio local e a pontos de ônibus para uso do transporte coletivo. A movimentação máquinas, de
materiais e de equipamentos, alterações na paisagem, ruídos e poeira, transferência de faixa dos
ônibus, durante operações de desvios também poderão afetar as condições de circulação da
população, podendo aumentar riscos de acidentes especialmente de idosos e nas áreas de
concentração de escolas. Este impacto será negativo, de magnitude média, temporária, reversível e
de importância alta pelos riscos e transtornos causados.
Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio de
um Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os
esclarecimentos necessários para compreensão das modificações e sua temporalidade; implantar
equipamentos de segurança para conduzir a circulação dos pedestres tais como cercas plásticas,
tapumes e barreiras, entre outros, conforme diretrizes do Programa de Supervisão Ambiental –
Subprograma de Acessibilidade e Segurança na Circulação de Pedestres e de Veículos; criar
dispositivos que garantam o acesso e a circulação aos serviços, comércios e residências diretamente
afetados; reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente
nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito atendendo-se aos padrões de
sinalização e aos alvarás específicos das obras, conforme diretrizes do Programa de Controle de
Trânsito e de Sinalização Temporária; orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos
dispositivos de isolamento e segurança para circulação de pedestres e de veículos, por meio do
Programa de Educação Ambiental.
7.2.5. ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO NO USO DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Serviços como revitalização de calçadas, isolamento de áreas trabalhadas, pavimentação,
reconstrução de canaleta exclusiva do transporte coletivo, como nos casos dos BRTs, e implantação
de acessos compartilhados entre o transporte coletivo e veículos particulares, irão conflitar, durante
o processo executivo, com o uso do espaço urbano pela população que circula e acessa escolas,
creches, unidades de saúde, hospitais e outros polos atratores como igrejas e praças, além de outros
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serviços públicos prestados dentro da Amostra. Alteração de fluxo de trânsito, bloqueios parciais,
transferência de locais de parada de veículos e de transporte coletivo, serão comuns durante o
período de execução das obras, podendo causar atrasos, riscos de acidentes e atropelamentos,
transtornos na circulação a pé entre outros incômodos. Este impacto causará efeito negativo,
magnitude grande, temporário e de importância alta, uma vez que o público usuário dos serviços
educacionais e de saúde são mais vulneráveis a percepção das alterações temporárias e mudança da
paisagem causada pela execução das intervenções.
Medida Mitigadora: tornar público a todos os esclarecimentos necessários à população, por meio do
Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, prestando os esclarecimentos
necessários para compreensão das modificações e sua temporalidade; implantar equipamentos de
segurança para conduzir a circulação dos pedestres tais como cercas plásticas, tapumes e barreiras,
entre outros; criar dispositivos que garantam o acesso e a circulação a infraestrutura e demais polos
atratores; reforço na sinalização temporária das vias e junto aos terminais e estações, principalmente
nos locais e horários de maior concentração de fluxo de trânsito atendendo-se aos padrões de
sinalização e aos alvarás específicos das obras, conforme diretrizes de um programa de controle de
transito e de sinalização temporária; orientações aos trabalhadores sobre a manutenção dos
dispositivos de isolamento, segurança e facilitadores para circulação de pedestres e de veículos;
implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de Supervisão Ambiental e Gerenciamento de
Resíduos e de Controle e Sinalização Temporária.
7.2.6. ALTERAÇÃO NO COTIDIANO DA POPULAÇÃO NO USO DE DA INFRAESTRUTURA URBANA
Durante a implantação das intervenções a população sofrerá transtornos temporários resultantes de
interferências sobre a infraestrutura urbana. As ações geradoras referem-se à necessidade de
relocação e ou remanejamento de componentes da infraestrutura pública, tais como redes de água,
elétrica e de esgoto, calçadas, semaforização entre outros. Seus efeitos serão temporários e deverão
se concentrar na área de abrangência. Este impacto pode ser considerado como temporário, de
magnitude pequena, reversível e importância alta em razão do desconforto e dos transtornos
gerados pelo desligamento temporário de algumas redes e da interferência sobre a circulação e ao
sistema viário.
Medida Mitigadora: redução do impacto por meio da implantação do Programa de Readequação de
Infraestrutura envolvendo as empresas construtoras, Secretaria Municipal de Obras e a
Coordenadoria de Obras de Curitiba para o adequado planejamento, agilidade e sincronicidade dos
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serviços; trabalhos de comunicação social a fim de alertar antecipadamente a população afetada e
prestar assistência necessária a fim de diminuir os transtornos, especialmente a afetação a
equipamentos de saúde e educação; implantar as ações e diretrizes contidas no Programa de
Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas, Supervisão Ambiental e Programa de
Readequação de Infraestrutura.

7.3. IMPACTOS NA FASE DE OPERACIONALIZAÇÃO
IMPACTO

EFEITO

PERMANÊNCIA REVERSIBILIDADE

Valorização dos terrenos e
7.3.1

imóveis na região, em
decorrência da conclusão

MEDIDA
Programa de

Positivo

Permanente

Irreversível

das obras do Programa

Comunicação Social e
Mecanismo de Gestão de
Queixas
Programa de

7.3.2

Melhoria do sistema viário
e da mobilidade urbana

Positivo

Permanente

Irreversível

Comunicação Social e
Mecanismo de Gestão de
Queixas
Programa de

7.3.3

Melhoria das condições de
acessibilidade e segurança

Positivo

Permanente

Irreversível

Comunicação Social e
Mecanismo de Gestão de
Queixas
Programa de

Melhoria na infraestrutura
7.3.4 de drenagem minimizando

Positivo

Permanente

Irreversível

riscos de inundação

Comunicação Social e
Mecanismo de Gestão de
Queixas
Programa de

7.3.5

Melhoria das condições da
Paisagem

Positivo

Permanente

Irreversível

Comunicação Social e
Mecanismo de Gestão de
Queixas

7.3.1. VALORIZAÇÃO DOS TERRENOS E IMÓVEIS NA REGIÃO, EM DECORRÊNCIA DA CONCLUSÃO DAS
OBRAS DO PROGRAMA
Os imóveis e terrenos na região do Programa deverão ser valorizados em função da melhoria das
condições de mobilidade, bem como por meio do aumento da qualidade do transporte público e da
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nova infraestrutura viária. O aumento da circulação de pessoas em função da melhoria da
acessibilidade e circulação será outro fato que deverá contribuir para o fortalecimento e consolidação
do comércio local. O efeito desse impacto será, portanto, positivo, de grande magnitude pela sua
abrangência, permanente, irreversível e de importância alta.
Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas.
7.3.2. MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO E DA MOBILIDADE URBANA
Na fase de operação, o novo sistema viário irá oferecer trechos requalificados com infraestrutura
revitalizada e sinalização semafórica modernizada proporcionando um nível de serviço mais elevado
a população. A requalificação da malha viária trará melhorias significativas das condições de
segurança e de fluidez, otimizando o tráfego de toda a região, estendendo-se a outras regiões do
Município integradas a Linha Inter 2. Ainda, este impacto irá proporcionar a melhoria na
operacionalização e aumento da capacidade dos Terminais com a ampliação da rede de linhas de
transporte coletivo e o aumento da capacidade do número de usuários, além da redução do tempo
de viagem. Maior confiabilidade, segurança e conforto resultarão em um melhor nível de satisfação
dos usuários. O efeito desse impacto será, portanto, positivo, de grande magnitude pela sua
abrangência, permanente, irreversível e de importância alta.
Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas.
7.3.3. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA
Na fase de operação os impactos podem ser considerados positivos e permanentes, de magnitude
grande e de importância alta, pelas melhorias que serão efetuadas na infraestrutura urbana, com o
enquadramento das empresas prestadoras de serviços atendendo aos atuais padrões de qualidade.
As novas redes de abastecimento e de esgoto, cabeamento ótico e telefonia, por exemplo, atenderão
de forma mais eficiente às demandas existentes na região.
A redistribuição do tráfego, as obras de requalificação e o aumento da capacidade de
operacionalização do transporte nas vias, terminais e estações, proporcionarão maiores e melhores
meios de circulação e acesso a população aos equipamentos urbanos.
Com a redução do tempo de deslocamento, pode-se prever que as pessoas passem a optar pelo
transporte coletivo o que aumenta a acessibilidade no conjunto de serviços e outras atividades
oferecidas no espaço urbano.
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No entanto, a atratividade proporcionada pela ampliação da capacidade do sistema de transporte e
um maior adensamento da população usuária, poderá provocar pressões sobre o uso de
equipamentos urbanos, especialmente os sociais, com reflexo sobre os atendimentos nas unidades
de saúde, hospitais, creches, escolas e espaços públicos de lazer. Isto poderá ocorrer se não forem
implantadas ações para melhor gestionamento dos usos desses serviços, pelo poder público.
A implantação do Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas deverá
fornecer informações aos usuários sobre as novas linhas de ônibus, com a indicação dos trajetos e
conexões disponíveis e auxílio a adaptação da população às novas condições de redistribuição do
tráfego e de circulação.
A implantação de sistema de controle de tráfego e de diretrizes de orientação e sinalização
adequadas e eficientes, com ações para a prevenção e controle de acidentes, irá proporcionar maior
segurança a população, uma vez que serão implantas velocidades compatíveis com a nova
infraestrutura.
Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas.
8.3.4. MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM MINIMIZANDO RISCOS DE INUNDAÇÃO
O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes em uma área
urbana. Na fase de operação considera-se que o sistema de drenagem superficial e profunda estará
melhor dimensionado, por meio da requalificação e ou implementação de pavimento das ruas, guias
e sarjetas, bocas de lobo e rede de galerias de águas pluviais.
O correto dimensionamento dos dispositivos de drenagem proporcionará diminuição de eventuais
riscos de inundação, desde que seja realizada manutenção adequada dos reservatórios e/ou das
obras de arte correntes, garantindo a vazão e o escoamento, e, dessa forma, praticamente
eliminando as inconveniências ou as interrupções das atividades urbanas que advém das inundações
e das interferências de enxurradas.
O monitoramento da rede de drenagem requalificada deverá ser incorporado à rotina de
manutenção da infraestrutura urbana já realizada pelo poder público municipal, junto aos Distritos e
Administrações Regionais dos bairros.
Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas.
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7.3.5. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DA PAISAGEM LOCAL
Com o encerramento de atividades de implantação das intervenções, vários elementos detratores da
paisagem, já elencados, serão eliminados, tais como geração de poeira, aumento da circulação de
pessoas e máquinas, alterações na circulação de veículos, entre outros.
A melhoria das condições na paisagem local é um efeito positivo da consolidação das diretrizes de
planejamento da paisagem urbana previstas em cada espaço de intervenção.
Contudo, a médio prazo, o adensamento populacional pelas novas facilidades de deslocamento e
requalificação/construção dos terminais e estações podem vir a ser um fator de pressão, causando
redução nos níveis de qualidade da paisagem local.
O monitoramento das condições atmosféricas, manutenção das áreas verdes e arborização pública,
deverá ser incorporado à rotina de manutenção da infraestrutura urbana já realizada pelo poder
público municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto aos Distritos e
Administrações Regionais dos bairros.
Medida Mitigadora: Programa de Comunicação Social e Mecanismo de Gestão de Queixas.

8. PROGRAMAS
8.1. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO DA POPULAÇÃO AFETADA
O programa objetiva descrever a política e as diretrizes para que ocorra a desapropriação e/ou
reassentamento de acordo com as normas e procedimentos, as quais visam que as pessoas
eventualmente reassentadas mantenham condições iguais ou, se possível, melhores para exercerem
suas atividades, tornando-as também beneficiarias do empreendimento, além de obterem valores
justos e compatíveis.
Público-alvo: o público-alvo são os proprietários de imóveis que serão desapropriados, seja em sua
totalidade ou parcialmente.
Atividades: após feitas todas as análises e ajustes nos projetos executivos, com a finalidade de
diminuir o número de imóveis a serem desapropriados (desde que não haja prejuízo ao Programa),
observando assim a política operacional, a próxima etapa é a desapropriação dos imóveis.
Para cada imóvel afetado pela implantação das obras, será instaurado um processo administrativo
de Desapropriação; que seguirá o seguinte fluxo:
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IMAGEM 26 – Processo administrativo de desapropriação.

Este fluxograma faz parte do caderno de “Sistema Integrado de Gestão de Atendimento às
Demandas da População – Instrução Normativa – Desapropriação de Imóvel – Julho/2010”.
Durante todo o período, que vai desde a identificação dos imóveis afetados até a conclusão do
processo de desapropriação, com a transferência definitiva de titularidade do imóvel ao Município
de Curitiba e com os afetados definitivamente reassentados, a UTAG estará presente fazendo o
acompanhamento e auxiliando nas questões técnicas e outras que se fizerem necessárias.
Para a emissão do Decreto de Utilidade Publica, o procedimento esta descrito no próximo fluxo:
IMAGEM 27 – Processo emissão do decreto.

Além dos procedimentos descritos acima, que são adotados pelo Município de Curitiba, estão
contempladas medidas adicionais para o cumprimento das ações elencadas nesse PRI:
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▪

garantir assistência às famílias durante o processo de desocupação e instalação no novo local
escolhido, caso seja necessário. Quando envolverem famílias em situação de vulnerabilidade,
deverão ser conduzidas por profissionais especializados, contudo, nestes lotes de obra nenhuma
família em vulnerabilidade foi identificada;

▪

acompanhamento do andamento do processo administrativo e judicial de desapropriação até a
sua conclusão.

Este programa será aplicado na fase de planejamento, tendo em vista que os imóveis devem ser
desocupados antes do início das obras. Os custos para implantação do Programa de Indenização e
Relocação da População Afetada estão estimados e detalhados no Cronograma Físico-financeiro.

8.2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A premissa do Programa de Comunicação Social é usar a informação clara e de qualidade como a
melhor ferramenta para redução de ruídos de qualquer natureza e em todos os públicos-alvo. A troca
permanente e com clareza estabelece relações de confiança entre todos os atores envolvidos, desde
a comunidade até a opinião pública e entre os pares da municipalidade, gestores públicos e agentes
financiadores.
A partir desse direcional, o Programa de Comunicação Social prevê:
a. Divulgação geral do empreendimento – Tornar público para a sociedade as informações básicas
sobre o projeto, tais como: características das intervenções, as demandas existentes e,
sobretudo, os benefícios a serem gerados, localizações e etapas de implantação;
b. Divulgação das ações sociais e ambientais programadas – Divulgar e manter diálogo com as
comunidades afetadas sobre os impactos potenciais previstos e os programas socioambientais a
serem desenvolvidos, os requisitos de controle ambiental durante as obras, visando motivar a
colaboração dos afetados e incentivá-los na busca de soluções mitigadoras;
c. Divulgar periodicamente os avanços de implantação e operação de cada projeto, a partir da
existência de mecanismos de consulta e participação de modo a receber, registrar e encaminhar
adequadamente as demandas, reivindicações, reclamações e outras informações geradas pelas
comunidades afetadas pelas obras, a fim de prevenir e dirimir situações de conflito e assegurar
a transparência das ações.
O presente Programa de Comunicação Social deverá articular-se ao conjunto de ações da supervisão
e gerenciamento socioambiental e de obras, de forma a evitar conflitos de informações decorrentes
de atuações entre as equipes encarregadas pela implantação dos planos ambientais, processos de
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desapropriação, além de intermediar as ações e obrigatoriedades de comunicação entre empresas
contratadas para as obras e serviços, na relação com a população.
Também conta com a produção de documentação histórica, produção de conteúdo e elaboração de
relatórios encaminhados aos agentes financiadores a cada fase do processo, conforme determinação
contratual com o financiador.

8.2.1. MECANISMO DE GESTÃO DE QUEIXAS
O sistema de monitoramento de queixas será estabelecido durante o período de obras/instalação de
instrumentos, de modo a garantir o fluxo de informações entre o empreendedor e a população local
a ser afetada, além de atores sociais interessados. Tais instrumentos de comunicação devem ser
difundidos de forma adequada, compartilhando as informações relevantes do projeto e atender aos
questionamentos. Deve, portanto, atuar preventivamente na mitigação dos impactos diretos e
indiretos sobre a população e atividades econômicas, além de promover a boa comunicação, relação
institucional e explicitar as boas práticas e soluções adotadas às entidades governamentais e da
sociedade civil atuantes, além dos formadores de opinião.
A PMC dispõe de vários instrumentos de Comunicação Social para atendimento das demandas
existentes nesta área e que serão disponibilizados para apoio ao atendimento dos Programas.
▪

Sistema 156, por meio do qual a população poderá abrir protocolos de solicitações e informações
via telefone ou aplicativo no celular para a Prefeitura Municipal de Curitiba e que recebem a
tratativa pelos órgãos competentes, conforme o assunto;

▪

Atendimento via telefone e e-mail divulgados à população nas reuniões públicas, mídia e
material de divulgação;

▪

Atendimento presencial, via escritório da UTAG, administrações regionais e demais setores
públicos diretamente envolvidos, de acordo com a natureza do assunto;

▪

Técnicos em campo, com registro da ocorrência.

Quando o reclamante não aceitar a resposta e/ou solução, este poderá recorrer a outras instâncias
como: Ministério Público e Defensoria Pública.
Todo o mecanismo de queixa envolve o processo de acompanhamento, organização, arquivo e
avaliação da efetividade das ações, sendo em relação à prestação de informações e captação e
respostas às inquietações da sociedade.
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8.2.2. SUBPROGRAMA DE CONSULTAS E ENGAJAMENTO DAS PARTES
A consulta pública faz parte do processo de avaliação socioambiental dos projetos e está prevista nas
diretrizes das políticas operacionais do BID. Esse tem como objetivo orientar e unificar as ações para
as consultas públicas que serão realizadas no projeto, visto que se faz necessário gerar um espaço de
diálogo entre a Prefeitura e a população que habita e/ou trabalha nas áreas de intervenção,
identificando e registrando as demandas dos participantes sobre as propostas apresentadas. Esse
momento é ideal para informar sobre a situação atual do projeto; divulgar as medidas de prevenção
e mitigação socioambiental previstas; conhecer as opiniões e expectativas das partes interessadas e
as propostas de prevenção e mitigação de impactos e obter subsídios diretamente da população para
aprimorar as ações e intervenções previstas.
Para o Programa, em 2019, foram realizadas pela Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC, através do
Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba – IPPUC, quatro consultas públicas presenciais que
objetivaram apresentar o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba; quais
intervenções estavam previstas; apresentar os programas de controle dos impactos socioambientais,
para atenuar os efeitos negativos e potencializar os positivos no antes, durante e após as obras que
integram o Programa; apresentar o mecanismo de consulta das partes interessadas, informando
sobre os canais de comunicação entre a comunidade e a Prefeitura; e, especialmente, os
participantes puderam apresentar seus questionamentos e sugestões à Prefeitura. Foram elas:
▪

No dia 30 de outubro de 2019 na Regional Boqueirão, localizada no Auditório, sito a Rua Anne
Frank, 8430, no Bairro do Boqueirão e contou com 118 participantes;

▪

No dia 29 de outubro de 2019 no Museu Municipal de Arte – MUMA, auditório, na Av.
República Argentina, 3430, no bairro do Portão e contou com 138 participantes;

▪

No dia 30 de outubro de 2019 na Regional Boqueirão, localizada no Auditório, sito a Rua Anne
Frank, 8430, no Bairro do Boqueirão e contou com 118 participantes;

▪

No dia 31 de outubro de 2019 na Paróquia São José Trabalhador, sito a Rua Major Heitor
Guimarães, 1526, no Bairro do Campina do Siqueira e contou com 127 participantes.

Tendo em vista as consultas já anteriormente realizadas e o lapso temporal pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), de forma a manter a comunicação com a comunidade afetada, além de dar
transparência ao Programa, uma nova consulta foi designada em 2022. Entretanto, a estratégia foi
outra. Utilizou-se o portal Conecta Curitiba, site online, instrumento que já utilizado para consultas
públicas, como para o Fala Curitiba – pesquisa sobre os assuntos da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) –, para atingir outras comunidades, além daquelas que já
participaram das consultas anteriores. Permitindo-se, assim, uma maior diversidade e inclusão de
diferentes partes interessadas além da maior flexibilidade de tempo para a participação.
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Assim, foi possível coletar informações acerca da percepção da comunidade em geral sobre as
intervenções propostas, para identificar as situações mais críticas ou mais desejadas e recolher
sugestões dos participantes sobre o projeto, como forma de melhorias e alternativas, dentro das
limitações do projeto. A PMC procedeu à divulgação da consulta nos principais meios de comunicação
social do município como sites de notícias, redes sociais e publicidade em veículos de transporte.
Já em relação as populações atingidas, no caso deste PRI, como em acordo com o BID, foram
realizadas reuniões de forma individual para apresentação do Programa e esclarecimento das
intervenções, bem como os impactos e mitigações.
Antes do início, após licitação, e durante a fase de execução de obras, reuniões públicas serão
realizadas com as comunidades de acordo com as localidades das intervenções físicas (lotes de obra).
A definição dos locais para a realização das atividades dependerá da situação pandêmica do
Coronavírus, havendo a possibilidade de ser encontros presenciais ou online, seguindo a estratégia
de divulgação nos diversos canais de comunicação – Imprensa e Agência Municipal de Notícia. O
cronograma das consultas se encontra no item 9, porém ele é atrelado à licitação e execução de obra,
podendo sofrer alterações por influência destes fatores.
A estratégia de chamamento para as Reuniões Públicas terá suporte de ferramentas de divulgação
como confecção de flyers e cartazes, uso do canal do Midiaplan, publicação de matérias nos sites da
Prefeitura e redes sociais. O convite também estará disponível nos sites da PMC e do IPPUC, nos
ônibus e nos locais estratégicos da região de influência das obras, com a fixação de cartazes. A
convocação das partes diretamente afetadas, principalmente proprietários dos imóveis passíveis de
atingimento, bem como das afetações às atividades produtivas e de comércio ocorrerá
individualmente. Será realizada divulgação contemplando uma apresentação básica do projeto e o
convite para a participação nas consultas. Entidades governamentais e organizações sociais, bem
como representantes da sociedade civil serão convidados por e-mail.
A Utag e o Ippuc são responsáveis pelo agendamento, programação, definição do conteúdo e
condução das tarefas técnicas para as reuniões. Também, farão o repasse de informações para
fundamentar as Regionais e os setores envolvidos com o processo de execução que irão participar
da consulta. As Regionais envolvidas têm como atribuição definir e mobilizar as organizações públicas
e não governamentais, lideranças da sociedade civil e a população interessada no processo. A
infraestrutura logística será providenciada de maneira a promover o atendimento das demandas. Da
mesma maneira, os eventos serão registrados.
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9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
QUADRO 9 – cronograma físico-financeiro.

2021

2022
1° semestre

PROGRAMA DE
INDENIZAÇÃO LOTE 4.1
PROGRAMA DE
INDENIZAÇÃO LOTE 5

2023
2° semestre

2024

2025

1° semestre

X

X

U$$ 217.020,00

X

X

-

PROGRAMA DE

Previsto no PGAS da

COMUNICAÇÃO SOCIAL

X

X

X

X

(e Subprogramas)
Subprograma

LOTE

De Consultas e

4.1

Engajamento
Das Partes

CUSTO ESTIMADO

2° semestre

LOTE 5

X

X

X

amostra
representativa

X

X

X

X

X

X
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