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PROGRAMA CASA DIGNA

Com o lançamento do programa Casa Digna por meio do Decreto Municipal nº

26.065, de 11 de janeiro de 2021, ficou autorizado a viabilização dos seguintes

projetos:

Implantação da Regularização Fundiária Urbana;

Acompanhamentos das famílias no Pós Regularização Fundiária Urbana de

Interesse Social;

Melhorias habitacionais para imóveis precários localizados em AEIS;

Implantação de Lotes Sociais.



O QUE É REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA?

Conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à

regularização de núcleos urbanos informais através da titulação de seus ocupantes,

de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções

sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado.

+ + +



A REURB-S (Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social)

Regularização fundiária de atuação predominante da SEHAB, que visa a prestação

dos serviços em núcleos urbanos informais consolidados inseridos em bairros

declarados como Área de Especial interesse Social (AEIS).

Foi promulgada em de 5 de maio de 2008 que declara os bairros considerados como

AEIS, e por intermédio de estudos da SEHAB é possível identificar quais são os

núcleos habitacionais inseridos neste bairro que são objeto de estudos de

regularização fundiária.

Ao todo, possuímos 74 Núcleos Habitacionais declarados como AEIS.



PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado

Levantamento topográfico que visa a identificação da área que será objeto dos
estudos de regularização fundiária, trazendo pontos georreferenciados que auxiliam
no mapeamento e desenvolvimento do projeto urbanístico e projeto de
parcelamento.

Cadastramento das famílias

Coleta da documentação das famílias que visa a identificação e mapeamento social
das famílias que residem no local.

Demarcação urbanística - Procedimento destinado a identificar os imóveis
públicos e privados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência
dos respectivos titulares de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados,
culminando com averbação na matrícula destes imóveis da viabilidade da
regularização fundiária, a ser promovida a critério do Município;



PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Projeto de Regularização Fundiária

Unificação de todos os estudos de regularização fundiária que abrangem o LEPAC;
perímetro do núcleo; estudo das desconformidades e da situação jurídica,
urbanística e ambiental; projeto urbanístico; memoriais descritivos; proposta de
soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos
ocupantes quando for o caso; estudo técnico para situação de risco, quando for o
caso; cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura
essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras, quando houver,
definidas por ocasião da aprovação do projeto de regularização fundiária; e termo
de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo
cumprimento do cronograma físico definido



PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Plano de Urbanização

Estudo urbanístico que prevê normas específicas referentes a parcelamento, uso e
ocupação do solo e edificações, bem como procedimentos de regularização de
construções existentes.

Registro do Projeto de Regularização Fundiária

Após todos os estudos tiverem sido executados, os projetos são encaminhados ao
cartório de registro de imóveis competente para registro da regularização fundiária.



PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Titulação aos beneficiários

Após o registro do projeto de regularização fundiária, há atualização da
documentação dos possíveis beneficiários do local, visando o atendimento dos
requisitos para serem beneficiários da regularização fundiária.



DIFICULDADES NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Núcleos com problemas litigiosos

Ações judiciais que versam sobre a titularidade dos loteamento. Na maioria dos
casos a regularização fundiária deve aguardar o mérito da ação proposta para que
não haja óbices e prejuízo ao cofre público;

Núcleos com incidência em Áreas de Risco

Um dos impedimentos de regularização fundiária são sobre os imóveis que incidem
em área de risco. Estes imóveis devem passar por estudo técnico geológico que visa
examinar a possibilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos
na parcela por eles afetada.
Caso não haja viabilidade de eliminação, de correção ou de administração de riscos,
é necessário a remoção da família para algum programa social de habitação;



DIFICULDADES NOS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Núcleos com incidência em Áreas de Preservação Permanente (APP)

A incidência em APP demanda estudo ambiental que comprove que essas
intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das condições
ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, bem como
determina a mitigação e compensação urbanística e ambiental, e dos estudos
técnicos, quando for o caso.



ATÉ A DATA DE HOJE, FORAM REGULARIZADOS 27 NÚCLEOS TOTALIZANDO A
ABERTURA DE 11982 MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, E MAIS DE 6900
TITULAÇÕES AOS BENEFICIÁRIOS.



MELHORIA HABITACIONAL

DECRETO Nº 26.065, DE 11 DE JANEIRO DE 2021
Art. 2º São objetivos do programa Casa Digna:
[...]
VI - viabilizar projetos de melhorias habitacionais para imóveis precários localizados em AEIS/ZEIS

Referência: Projeto “Na Medida” - CODHAB Brasília

Imagens: Projeto “Na Medida” CODHAB Brasília – Disponível em: https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/CODHAB-Uma-Experi%C3%AAncia_Outubro-
2018_Sandra_CAU-SC.pdf

O QUE É O PROGRAMA “CASA DIGNA MELHORIA HABITACIONAL”?
Intervenção em residências precárias através da requalificação de seus componentes, promovendo a
melhoria das condições de habitabilidade e salubridade nos Núcleo Habitacionais já regularizados.



MELHORIA HABITACIONAL

OBJETIVOS DO PROGRAMA CASA DIGNA MELHORIA HABITACIONAL
Promover o direito à moradia digna

Resgatar a autoestima da população local

Reduzir o número de moradias em condições precárias e insalubres

Referência: Projeto “Na Medida” - CODHAB Brasília

Imagens: Projeto “Na Medida” CODHAB Brasília – Disponível em: https://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/CODHAB-Uma-Experi%C3%AAncia_Outubro-2018_Sandra_CAU-SC.pdf

NA PRÁTICA
Desenvolvimento e execução de projetos de reformas de até R$ 7.500,00 por moradia para melhoria
das condições de salubridade e habitabilidade de casas já tituladas pela regularização fundiária



S O C I A I S
LOTES



Lei Municipal nº 12.084/2019
Em processo de Regulamentação por meio de Decreto

Os Lotes Sociais são parcelas de terreno de 125 até 210m² (variando entre meio de quadra e esquina)
oriundos de áreas públicas vazias, inseridas em bairros consolidados e infraestruturados.

Essas áreas públicas, tratam-se de pequenos recortes no traçado urbano em que na maioria das vezes
não são possíveis inserção de outros equipamentos públicos.

S O C I A I S
LOTES



Quem pode ser beneficiário?

Lista 3: Pessoa física proveniente do Auxílio 
Moradia atendida pela Lei nº 11.210, de 5 
de novembro de 2015 e suas alterações.

Lista 4: Pessoa física que se enquadre em 
processo de remoção, residente em áreas 

de risco, cadastrada na Planilha de 
Distribuição Geográfica de áreas de Risco 

da Coordenadoria Municipal de Defesa 
Civil – COMDEC

Lista 2: Pessoa física que tenha sido indicada 
pela Secretaria de Habitação e Regularização 

Fundiária para atendimento no Programa 
Habitacional PMCMV Faixa 1 e que não se 
enquadraram nos critérios estabelecidos 

pelas leis e portarias que regem o Programa

Lista 1: Pessoa física residente em Área de 
Especial Interesse Social, que na instituição 
do plano de Urbanização e Regularização 

Fundiária tenha sido diagnosticado os 
impedimentos para a sua regularização Lotes 

Sociais

S O C I A I S
LOTES

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/s/sorocaba/lei-ordinaria/2015/1121/11210/lei-ordinaria-n-11210-2015-dispoe-sobre-concessao-de-auxilio-moradia-emergencial-para-desabrigados-atraves-de-beneficio-eventual-na-forma-que-especifica-revoga-expressamente-a-lei-n-9131-de-26-de-maio-de-2010-que-autoriza-a-prefeitura-atraves-de-programa-de-transferencia-de-renda-conceder-auxilio-moradia-emergencial-para-desabrigados-na-forma-que-especifica-e-a-lei-n-9-637-de-29-de-junho-de-2011-que-a-alterou-e-da-outras-providencias


Quantas unidades serão parceladas por terreno?

Depende de quantos m² ele tem e de vários fatores urbanísticos como o plano de urbanização que será 
efetuado para cada área.

Quanto a Prefeitura vai aportar financeiramente?

Não haverá aporte em dinheiro.

O Lotes Sociais serão de graça? 
Os Lotes Sociais serão concedidos aos beneficiários aptos, porém os mesmos devem arcar com a construção de suas 

moradias, devendo ser assistidos com o projeto de sua edificação por um arquiteto ou engenheiro, através da Lei 
Municipal nº 12.125/2019 de ATHIS (Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social) ou por meios particulares.

S O C I A I S
LOTES



Área Dominial Oriunda de 
Regularização Fundiária do N.H.
Vitória Régia

13.260,30 m²

S O C I A I S
LOTES



Lotes entre 125 e 
210m²

Dependendo da Configuração 
da Quadra e do Plano de 
Urbanização 

S O C I A I S
LOTES



Transferência da Posse

Após comprovado que o beneficiário construiu e ocupou o imóvel no prazo
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, os
documentos do beneficiário e matrícula do lote serão encaminhados para o
Cartório de Registro de Imóveis correspondente para transferência de
titulação do imóvel.

S O C I A I S
LOTES



PA 10.187/2020
Área Dominial Proveniente de Regularização Fundiária
Quadra 71 e 72 – Vitória Régia III - ZN
Área: 13260,30 m²

PA 4.456/2021
Área Remanescente e Área Institucional
Rua Alameda da Felicidade – Jd. Renascer – ZN
Área: 18.090,71 m² 

Áreas Públicas Dominiais

Áreas Públicas Institucionais

LEGENDA

S O C I A I S
LOTES



PA 4.460/2021
Área Institucional
Rua João Penitente - Jd. Santa Cecília - ZN
Área: 1023,00m²

Obs: Estudo para implantação de Sistema de Lazer através do
Programa Adote uma Praça na área verde ao lado dos lotes sociais.

PA 20.708/2021 
Área Dominial Proveniente de Regularização Fundiária

Quadra 74 – Vitória Régia III – ZN
Em análise de viabilidade
Área: 13260,30 m²

Áreas Públicas Dominiais

Áreas Públicas Institucionais

LEGENDA

Áreas Verdes/Sist. de Lazer

S O C I A I S
LOTES



Programa visa a legalização de construções inseridas
em AEIS, através de parcerias com as universidades

B a n c o  d e  
M a t e r i a i s

O Programa visa fornecer materiais de construção para
famílias de baixa renda inseridas em AEIS, e forem
atendidas por ATHIS

AT H I S
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

LEI Nº 12.125, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019.

O Programa beneficiará famílias com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, com
assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social
para sua moradia própria, assim como para a regularização das obras já edificadas em referidas
áreas.



Equipamentos 
Sociais



Equipamentos 
Sociais

Trata-se de uma ampliação do passeio público, realizada por meio da implantação
de plataforma sobre a área antes ocupada pelo leito carroçável da via pública,
equipada com bancos, floreiras, mesas e cadeiras, guardasóis, aparelhos de
exercícios físicos, paraciclos ou outros elementos de mobiliário, com função de
recreação, Lazer ou de manifestações artísticas. (Art. 2º do Decreto 22.179/16).

O Governo do Estado de São Paulo, idealizou e implantou o Programa Especial de
Melhorias - PEM (Decreto nº 54.199/2009), visando realizar intervenções físicas
que resultem em melhorias urbanas em empreendimentos habitacionais de
interesse social, desenvolvidos pela administração pública, direta ou indireta, dos
poderes públicos municipal, estadual ou federal. O programa permite assim aos
municípios a obtenção de recursos para realização dessas obras.

O intuito é fomentar a utilização de áreas verdes ociosas inseridas em Áreas de
Especial Interesse Social, aumentando as áreas de convívio público e de Lazer nessas
AEIS, incentivando a preservação da área e evitando invasões. O Projeto ainda está em
estudo de viabilidade.

PRAÇAS
em A E I S

http://www.habitacao.sp.gov.br/file.ashx?id=60423




POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL:

Plano Diretor Lei Municipal Nº 11.022, de 16 de dezembro de 2014.

Art. 59 - A política de habitação do Município deverá basear-se no Plano Local de Habitação de Interesse Social -
PLHIS, elaborado pelo Município, tendo como objetivos:

VI - estimular a produção de Habitação de Interesse Social destinada a famílias com renda igual ou inferior a 3 (três)
salários mínimos, de promoção pública ou a ela vinculada;

VII - estimular a produção de Habitação de Mercado Popular destinada a famílias de renda entre 3 (três) e 10 (dez)
salários mínimos, de promoção privada;

VIII - promover o uso habitacional nas áreas consolidadas e dotadas de infraestrutura, utilizando, quando necessário,
os instrumentos previstos na Lei Federal nº 10.257, de 10 de Julho de 2001 - Estatuto da Cidade;

Art. 60 - Para consecução da Política de Habitação do Município, deverão ser desenvolvidos os programas e ações
definidos no PLHIS, articulados aos demais programas e ações setoriais da política urbana, voltados a:

I - ampliar a oferta de unidades habitacionais prontas, adequadas e acessíveis à população de baixa renda, bem
como ampliar as possibilidades de financiamento para a aquisição habitacional voltado à demanda não atendida
pelo mercado - demanda de Habitação de Mercado Popular;



Programa Casa Nova Sorocaba

DECRETO Nº 26.095, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021

O Programa visa a implementação das políticas municipais de habitação de interesse social e mercado popular sendo
realizando parcerias com a iniciativa privada por meio de mandato de incorporação imobiliária, onde a prefeitura
entrará com o terreno público e a construtora desenvolverá todo o empreendimento.

A viabilização legal será por intermédio de licitação, no qual a construtora interessada deverá atender os requisitos
de unidades mínimas aceitas tão quanto suas dimensões e acabamento.

Tudo isso consoante à POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL presente no Plano Diretor vigente.

A Prefeitura ficará com parte das unidades habitacionais que serão destinadas as famílias inscritas, e classificadas
como aptas dentro dos parâmetros e contempladas via sorteio. As demais unidades habitacionais serão de venda de
mercado popular por meio da própria construtora respeitando os seguintes parâmetros:

Unidades da Prefeitura 

Habitação de Interesse Social Habitação de Mercado Popular

Renda igual ou inferior a 3 (três) 
salários mínimos

Renda entre 3 (três) e 07 (sete) 
salários mínimos

Unidades Construtoras

Habitação de Mercado Popular

Renda de até 10 (dez) salários 
mínimos



Programa Casa Nova Sorocaba

Licitação – LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

A vencedora do certame será a Empresa / Construtora que ofertar o maior número de unidades para a
prefeitura, considerando que haverá uma quantidade mínima exigida no Edital como também sua área,
programa e acabamento mínimos, dentre outras exigências arquitetônicas e urbanísticas.

Incorporação Imobiliária - LEI Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964.

É processo por meio do qual um prédio que será construído é incorporado ao terreno. Esse terreno geralmente
pertence a um terceiro, que é pago por isso, muitas vezes recebendo unidades autônomas (apartamentos) que
farão parte do prédio.

Entra com o área
(Terreno público vazio)

Entra com os recursos 
financeiros e serviços 

Fica com parte dos apartamentos 
correspondente ao valor do 

terreno sobre o empreendimento.

Fica com parte dos apartamentos 
correspondente ao valor 
investido na construção.

Prefeitura Construtora



Quem pode participar

Famílias que oneram 
o salário com aluguel

Famílias que não 
conseguem pagar uma 

entrada no mercado 
convencional 

Famílias em 
vulnerabilidade social

Famílias com baixa 
renda 



Quantas unidades serão desenvolvidas por terreno?

Depende de quantos m² ele tem e de vários fatores urbanísticos como: Taxa de ocupação e coeficiente 
de aproveitamento dentre outros.

Quantas unidades serão para demanda da Prefeitura?

A prefeitura ficará com aproximadamente de 11% a 25% das unidades.

Quanto a Prefeitura vai aportar financeiramente?

A única participação da prefeitura será o terreno, não haverá aporte em dinheiro.

As unidades serão de graça? Ou serão pagas?

Parte das unidades serão de graça, outra parte será em forma de subsidio variando de 25% a 75 % 

Serão Casas ou Apartamentos?

Inicialmente apartamentos, mas futuramente estamos planejando empreendimentos com casas.



Vamos entender com um exemplo na prática:

Vamos demostrar passo a passo o cálculo de quantas unidades mínimas serão 
aceitas em relação ao terreno;

O fomento por meio de instituição de Área de Especial Interesse Social – AEIS;

Como é a incorporação imobiliária, porcentagens e valores;

A distribuição dos subsídios, os quais definem as quantidades de unidades 
sociais, para a demanda da prefeitura;

Como são as faixas de subsídios;

Cadastro habitacional – Demanda, filtros e destinação por faixa.



Artigo 5° - A SEHAB providenciará as avaliações jurídicas e urbanísticas preliminares em conjunto com as demais 
secretarias competentes, com o intuito da inclusão do Imóvel no Programa CASA NOVA SOROCABA, que avaliará o 
que segue:

I. Com relação a avaliação jurídica:

a) Regularidade da titularidade do Imóvel e a 
conformidade de sua documentação;
b) Regularidade na descrição do perímetro do Imóvel;
c) Verificação de eventual existência de reserva de áreas.

Artigo 6° - Após a conclusão das análises previstas na Fase Preliminar, a SEHAB fará a emissão de relatório de 
seleção preliminar ou para rejeição do imóvel apresentado, com base nas avaliações do Art. 5.

Resolução SEHAB nº 06, de 19 de julho de 2021. – Regulamento do Programa Casa Nova Sorocaba

II. Com relação a avaliação urbanística deverá ser verificado:

a) Parâmetros urbanísticos
constantes no Plano Diretor vigente;
b) Eventual existência de restrições urbanísticas previstas na legislação 
municipal;
c) Eventual existência de restrições e ou impedimentos ambientais;
d) Infraestrutura para abastecimento de rede de água e esgoto;
e) Infraestrutura de rede de energia elétrica;
f) Atendimento de coleta de resíduos sólidos “Lixo”;
g) Atendimento de rede de transporte público;
h) Capacidade de atendimento a rede municipal de ensino público;
i) Capacidade de atendimento a rede municipal de saúde pública.



Área Pública - Dominial

10.482,77 m²

Área piloto: Jardim Tropical



Plano Diretor: ZR3

TO: 70% máx.

CA: 2,0 máx.

PP: 20% min.



Plano Diretor: ZR3

TO: 70% máx.

CA: 2,0 máx.

PP: 20% min.



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL EM ZR3:
Utilizando do térreo para fomento comercial

TO: 80% máx.

CA: 3,0 máx.

PP: 20% min.



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL EM ZR3:
Utilizando do térreo para fomento comercial

TO: 80% máx.

CA: 3,0 máx.

PP: 20% min.

ZR3 Padrão

Fomento 
Comercial

+ 10 % TO
+ 1,0    CA



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL EM ZR3:

10.482,77 m² X 3,0 CA = 
31.448,31 m²

75% Área privativa = 23.586,23 m²
20% Área comum = 6.289,66 m²
5 % Área comercial = 1.572,42 m²



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE 
SOCIAL EM ZR3:

Área privativa = 23.586,23 m²

23.586,23 m²  ÷ 50 m² (Apartamento) = 

472 Unidades habitacionais



ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL EM ZR3:

472 Unidades habitacionais
Quantas unidades ficam para 

Prefeitura ?

Para explicar isso precisamos, 
entender:

TIPOLOGIA DAS UNIDADES

MÉDIA DE VALOR DE MARCADO

CUSTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

VALOR GERAL DE VENDAS – VGV

INCORPORAÇÃO IMOBOLIÁRIA



Área útil 50 m²

01 - Cozinha

01 - Sala de estar

02 - Quartos

01 - Banheiro

01 - Área de serviço

01 - Vaga de garagem

TIPOLOGIA DAS UNIDADES (apartamentos)

Padrão de acabamento mínimo: As unidades sociais deverão ser
entregues da seguinte forma:

Com o mesmo padrão ou padrão superior às demais
unidades do empreendimento, as denominadas Unidades
de Mercado;

Com piso cerâmico em todos os ambientes e, as áreas
molhadas deverão ser revestidas com azulejo em todas as
paredes até o teto;

Com todas as louças e metais necessários, sendo eles: vaso
sanitário com descarga acoplada; lavatório do banheiro;
tanque; pia da cozinha; registros; torneiras do tanque,
banheiro e cozinha.

Equidade das Unidades: As unidades sociais deverão respeitar a
equidade em relação às “unidades de mercado”, no que diz
respeito ao posicionamento, localização, andares e faces das
fachadas do empreendimento.



MÉDIA DE VALOR DE MARCADO – com parâmetros semelhantes

Fonte: https://www.vivareal.com.br/venda/sp/sorocaba/apartamento_residencial/?pagina=2#area-ate=51&area-desde=49&quartos=2

Média de preço para apartamentos prontos R$ 191.125,00



Custos da construção civil – Valor Geral de Venda – VGV

Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)

Elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, o índice permite apurar a evolução dos custos das construções habitacionais. Ele é usado para 
corrigir contratos de compra de imóveis durante a execução da obra. A apuração abrange materiais e equipamentos, serviços e mão de 
obra da construção.

Índice de Preços ao Consumidor (IPC)

O IPC permite medir a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços componentes de despesas habituais de famílias com 
nível de renda situado entre 1 e 33 salários mínimos mensais. 

Índice Geral de Preço (IGP)

Calculado pela Fundação Getúlio Vargas, o IGP é uma média aritmética de três outros índices:  60% do Índice de Preços do Atacado (IPA), 
30% do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e 10% do Índice Nacional da Construção Civil (INCC).

O índice abrange vários setores e registra as variações de preços de matérias primas industriais e agropecuárias, de produtos
intermediários e de bens e serviços finais. 

Créditos: Giseli Barbosa Anversa - Engenheira Civil, é Lead Product Manager do Sienge
Fonte: https://www.sienge.com.br/blog/valor-geral-de-vendas-vgv-entenda-sua-importancia-e-saiba-como-calcular/



Custos da construção civil – Valor Geral de Venda – VGV

Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)

O BDI é um cálculo feito de forma específica para cada obra, e ajuda a compor o preço de venda adequado de cada unidade do 
empreendimento. 

Para isso, é preciso levar em conta os custos diretos e indiretos, ou seja, aqueles que não são relacionados a materiais, mão de obra e 
outros pontos comuns de investimento. Mas por que é preciso calcular o BDI de forma isolada para cada empreendimento?

O motivo é simples:

As condições de cálculo e o preço de venda são específicos para cada empreendimento. Então, o cálculo do BDI também precisa ser.

Dois componentes ditam o valor final de um orçamento: os custos diretos e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). Assim, é preciso incluir 
os dois na conta para garantir um bom custo global e cobrir as despesas como:

administração central;
custos financeiros;
impostos;
garantias;
seguros;
tributos;
margem de incerteza. 

Créditos: Giseli Barbosa Anversa - Engenheira Civil, é Lead Product Manager do Sienge
Fonte: https://www.sienge.com.br/blog/valor-geral-de-vendas-vgv-entenda-sua-importancia-e-saiba-como-calcular/



Valor de venda das unidades habitacionais 

Pesquisa de mercado – Valores variam de 160 mil a 250 mil

Custo do metro quadrado – R$ 1.609,66* a R$ 1.975,31*

(*) Conforme Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 e disposto na NBR 12.721 da ABNT. Na formação
do Custo Unitário Básico não foram incluídos os itens descritos na seção 8.3.5 da NBR 12.721/06

Após estes estudos chegamos ao valor máximo aceito para as unidades habitacionais de:

R$ 160.000,00



Valor Geral de Venda - VGV

Agora que temos o número de unidades e o valor desta unidade, 
partimos do seguinte cálculo:

472 unidades X R$ 160.000,00

R$ 75.520.000,00
Custo total do empreendimento



Terreno; 11%

Obra; 45%

Manutenção; 1%

Taxa de Administração; 5%

Marketing; 2%
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VALOR GERAL DO EMPREENDIMENTO 
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VALOR GERAL DO EMPREENDIMENTO 

Prefeitura Construtora

ITEM %VGV Valores

Terreno 11% R$ 8.307.200,00

Obra 45% R$ 33.984.000,00

Manutenção 1% R$ 755.200,00

Taxa de Administração 5% R$ 3.776.000,00

Marketing 2% R$ 1.510.400,00

Comissões 3% R$ 2.265.600,00

Juros de Financiamento 8% R$ 6.041.600,00

Administração Central 1% R$ 755.200,00

Impostos 4% R$ 3.020.800,00

Lucro 20% R$ 15.104.000,00

VGV TOTAL: 100% R$ 75.520.000,00

11%

89%

ITEM %VGV Valores

Prefeitura 11 % R$ 8.307.200,00

Construtora 89 % R$ 67.212.800,00

VGV TOTAL: 100% R$ 75.520.000,00



R$ 8.307.200,00 
Valor referente ao terreno

95 unidades
Subsídios de 25% a 100% 

Faixa A – 10 % R$ 830.720,00

Faixa B – 25 % R$ 2.076.800,00

Faixa C – 25 % R$ 2.076.800,00

Faixa D – 30 % R$2.492.160,00

Faixa E – 10 % R$ 830.720,00

06 unidades
100% subsidiada

17 unidades
75% subsidiada

21 unidades
60% subsidiada

31 unidades
100% subsidiada

20 unidades
25% subsidiada

* As diferenças provenientes dos 11% do VGV com a somatória dos valores das unidades será depositado no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.



VALOR GERAL DO EMPREENDIMENTO 

Prefeitura Construtora

11%

89%

QUANTIDADES DE UNIDADES 
HABITACIONAIS

Prefeitura Construtora
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=

20%

377 uni
=

80%



VALOR GERAL DO EMPREENDIMENTO 

Prefeitura Construtora

11%

89%

20%
95 uni

QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS 

ITEM %VGV Valores

Prefeitura 11 % R$ 8.307.200,00

Construtora 89 % R$ 67.212.800,00

VGV TOTAL: 100% R$ 75.520.000,00



30%

10% 10%

25%

25%

DEMANDA PREFEITURA – 95 UNIDADES 

DESTINAÇÃO BRUTA

Habitação de Interesse Social

Habitação de Mercado Popular

60%

40%
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DESTINAÇÃO POR FAIXA

Faixa A

Faixa B

Faixa C

Faixa D

Faixa E

30%

10% 10%

25%

25%

DEMANDA PREFEITURA – 95 UNIDADES 



Faixa A
100% Subsidiada

Valor do Subsidio:

R$ 160 mil

Valor a ser pago:

R$ 0,00

Faixa B
75% Subsidiada

Valor do Subsidio:

R$ 120 mil

Valor a ser pago:

R$ 40 mil

Faixa C
60% Subsidiada

Valor do Subsidio:

R$ 96 mil

Valor a ser pago:

R$ 64 mil

Faixa D
50% Subsidiada

Valor do Subsidio:

R$ 80 mil

Valor a ser pago:

R$ 80 mil

Faixa E
25% Subsidiada

Valor do Subsidio:

R$ 40 mil

Valor a ser pago:

R$ 120 mil



Programa Casa Nova Sorocaba Mercado convencional

Valores dos apartamentos:
R$ 160.000,00 

máximo

Valor do Subsídio:
A – R$ 160.000,00
B – R$ 120.000,00
C – R$ 96.000,00
D – R$ 80.000,00
E – R$ 40.000,00

Valor da entrada:
Sem entrada

Valor da Parcela – 360 meses
A – R$ 0,00

B – R$ 400,00 – R$ 135,00 
C – R$ 569,00 – R$ 204,00
D – R$ 705,00 – R$ 249,00
E – R$ 985,00 – R$ 341,00

Valores dos apartamentos:
R$ 191.125,00

média

Valor do Subsidio Federal - CVA
R$ R$ 1.267,00

Valor da entrada:
R$ 82.204,94

Valor da Parcela – 360 meses
Primeira prestação – R$ 977,77
Última prestação – R$ 325,78

Fonte: http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUsoSimulador: https://valorinveste.globo.com/ferramentas/financiamento-imobiliario-simulador/

http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso
https://valorinveste.globo.com/ferramentas/financiamento-imobiliario-simulador/


Programa Casa Nova Sorocaba Mercado convencional
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R$ 191.125,00

média
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http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso
https://valorinveste.globo.com/ferramentas/financiamento-imobiliario-simulador/


Áreas em estudos

Jardim Botucatu
Avenida Ipanema

Área Institucional
10.063,91 m²

PA: 2.262/2021

Jardim Imperatriz
Rua Diniz Góes da Silva

Área Institucional
12.500,00 m²

PA: 2.263/2021

Jardim Dinorá Rosa
Av. Antônio Soares Aguiar

Área Institucional
16.490,00 m²

PA: 2.265/2021

Jardim São Camilo
Rua Antônio Scudeler Sobrinho

Área Institucional
5.988,07 m²

PA: 2.264/2021

Parque São Bento
Rua Roque Nunes

Área Institucional
10.240,00 m²

PA: 2.259/2021

Jd. Santa Catarina
Rua Sinhorinha Antunes Martins

Área Institucional
19.969,04 m²

PA: 2.258/2021

Jd. dos Eucaliptos
Rua Euclydes Antônio Scapol

Área Institucional
11.537,62 m²

PA: 8.912/2021

Jardim São Conrado
Rua Arthur Cagliari

Área Institucional
6.843,00 m²

PA: 8.558/2021

Jardim Tropical - A
Rua Mario Bacaro – Gleba A

Área Dominial
10.482,77 m²

PA: 6.056/2021

Jardim Tropical - B
Rua Mario Bacaro - B

Área Dominial
11.267,89 m²

PA: 6.056/2021

Aparecidinha
Rua Roberto Vieira Holtz

Área Dominial
11.619,65 m²

PA: 6.057/2021

Cajuru
Rua Benedito Nunes

Área Dominial
10.063,91 m²

PA: 36.828/2019



Assistência 
S ó c i o  H a b i t a c i o n a l

C a d a s t r o  h a b i t a c i o n a l  2 0 2 1



Proposta inicial

Em virtude da ausência de prerrogativa legal do “Programa Casa Verde e Amarela”
acerca da eleição da demanda, a opção era utilizar a Portaria Federal nº 2081/2020
(do Ministério do Desenvolvimento Regional) sobre o “Programa Minha Casa
Minha Vida” que estabelece as seguintes combinações, dentro das possibilidades
do cadastro Casa Nova Sorocaba, para o estabelecimento dos critérios de
elegibilidade:

II – No mínimo, cinco dos critérios:
• Coabitação;
• Adensamento excessivo com aluguel;
• Ônus excessivo com aluguel;
• Mulher como responsável familiar;
• Beneficiário do BPC;
• Dependente de até 06 anos;
• Dependente de 06 até 12 anos;
• Pessoa com deficiência;
• Idoso.



Famílias que apresentam, pelo menos, um dos requisitos abaixo, elencados pela
Fundação João Pinheiro, que caracterizam a “Demanda Habitacional” e que
constituíram o cadastro Casa Nova Sorocaba:

Proposta Utilizada

• Coabitação Familiar
Mais de um grupo familiar residindo no mesmo imóvel.

• Adensamento Excessivo em Domicílio Alugado
No mínimo três pessoas residentes dormindo no mesmo cômodo de imóvel

alugado.

• Ônus Excessivo Com Aluguel
Comprometimento de no mínimo 30% da renda bruta familiar com aluguel.



Reservas de Unidades

• 15% - Referente à Lei Municipal nº 5899/1999:
• Alterada pela Lei Municipal nº 11.221/2015
• Deficiência Física, nefropatia, AIDS, cegueira ou qualquer outra moléstia

incapacitante para o trabalho.

• 3% - Referente à Lei Federal nº 10.741/2003:
• Idoso;
• Prioridade para idoso com mais de 80 anos, § 2º, Art. 3º.

• 3% - Referente à Lei Federal nº 13.146/2015:
• Deficiente.



SECRETARIA DA HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Rua Souza Pereira, 440/448 – Centro – Sorocaba/SP

sehab@sorocaba.sp.gov.br

casanovasorocaba@sorocaba.sp.gov.br

Tel.: (15)3212-7287/7288


