Grupo de Trabalho 3: Habitação e
Desenvolvimento Econômico
Oficina Participativa de DOTS

Grupo de Trabalho 3:
Revisão das Árvores de
Problemas

GT 3: Árvores de Problemas
“EFEITOS”
Utilização significativa de
lotes para o estacionamento
de automóveis

Nos últimos 5 anos, não houve
nenhum empreendimento
privado de porte para a
construção de moradias no
entorno da estação

Falta de áreas para provisão
de habitação,
principalmente popular,
próximo ao centro

Restrição de usos mais
relevantes do ponto de vista
social, econômico e
ambiental

Alto percentual de imóveis
irregulares

Oferta limitada de moradias e
presença significativa de áreas não
edificadas ou subutilizadas no
entorno da estação
Pouca disponibilidade de
prédios residenciais

Falta de fiscalização

Cultura de residir em casas
ao invés de apartamentos

Concentração de terrenos nas
mãos de poucos proprietários

Baixa quantidade de
terrenos anunciados para
aluguel e/ou venda

Encarecimento do preço dos
terrenos devido à alta
concentração empresarial na
Área 1

Necessidade de tirar
certidões em Queimados e
em Nova Iguaçu

Tributação não incentiva o
uso dos imóveis/terrenos
ociosos

“CAUSAS”
Oficina Participativa de DOTS

GT 3: Árvores de Problemas
“EFEITOS”
O salário médio dos
empregados formais era
inferior à média da periferia
metropolitana

Falta ao setor de serviços uma
maior gama de empresas

Queimados ainda é uma
cidade dormitório, com
apenas 1 emprego formal
para cada 10 habitantes

Qualificação da mão de
obra é baixa

Um grande número dos
empregados do Distrito
Industrial de Queimado não
são residentes no município

O dinamismo dos serviços e
do comércio tem sido
inconstante nos últimos
anos

Quase ¼ da população de
Queimados possui uma
renda média per capita
inferior a R$ 85,00, segundo
o CADUNICO

A renda média per capita da
população queimadense é
bastante inferior à média
estadual e nacional

Baixa disponibilidade de emprego
e renda no município
Qualidade de vida
afasta

Mais da metade dos
habitantes de Queimados
não concluíram o ensino
fundamental

Falta de regularidade
fundiária pode comprometer
a instalação de empresas de
maior porte

A indústria local é pouco
articulada com a economia do
município

Grande contingente dos
trabalhadores
queimadenses se desloca
para outros municípios para
trabalhar

Não promoção de atração de investimentos –
Não reforma da tributação

A falta de segurança
pública afasta os
consumidores

“CAUSAS”

Baixa auto-estima da
população local

Há uma alta informalidade no
município

Falta de infraestrutura para
atração de empresas
Pouca formalização dos
agricultores locais

Qualidade de
infraestrutura urbana
prejudica o
desenvolvimento
Muito transito
prejudica os
empresários locais
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GT 3: Problemas complementares
• Problemas complementares identificados:

Oficina Participativa de DOTS

Grupo de Trabalho 3:
Elaboração de Propostas
para resolução dos
problemas

GT 3: Propostas de resolução
Problema #1

Proposta
Objetivos

Abrangência

Oferta limitada de moradias e presença significativa de áreas não edificadas
ou subutilizadas no entorno da estação

- Aplicar o IPTU progressivo nos terrenos ociosos ou subutilizados;
●
●
●
●

Reduzir a quantidade de terrenos ociosos e subutilizados
Ampliar o número de moradias no centro
Incentivar a construção de prédios e utilização de uso misto
Estimular o comércio do Centro

Município de Queimados

Principais ações

●
●
●
●

Cobrança de IPTU progressivo;
Criação/atualização da planta de valores;
Reforço da infraestrutura local
Realização de fiscalização da legislação urbanística, com contratação de
fiscais para acompanhar a legalidade das novas obras.

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: Prefeitura de Queimados
Setor privado: Proprietários do Centro
Sociedade civil:
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #1

Proposta
Objetivos

Abrangência

Oferta limitada de moradias e presença significativa de áreas não edificadas
ou subutilizadas no entorno da estação

- Regularização fundiária dos imóveis;
●
●

Gerar receitas para a Prefeitura – que pode ajudar a remunerar os fiscais
Ampliar a capacidade de crédito dos proprietários

Município de Queimados, particularmente no Centro, na Caixa D’Água e São
Simão

Principais ações

●

Fiscalização dos imóveis do Centro

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: Prefeitura de Queimados
Setor privado: Proprietários do Centro
Sociedade civil:
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta
Objetivos

Abrangência

Baixa disponibilidade de emprego e renda no município
●

Utilização do poder de compra da Prefeitura para ampliar a renda dos
comerciantes e produtores locais;
Ampliar a renda local e promover o desenvolvimento econômico

Produtores locais

Principais ações

●
●

Regulamentação e divulgação da lei
Treinamento dos empreendedores locais.

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: Prefeitura de Queimados
Setor privado: Empresas locais
Sociedade civil:
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta
Objetivos

Abrangência

Baixa disponibilidade de emprego e renda no município
●
●
●
●
●

Transformar em pedestre a Rua Marli Pereira de Araujo e implantar uma
feira permanente
Atrair novos freqüentadores;
Implantar barracas de artesanato, comidas e etc;
Gerar renda e lazer para a população;
Gerar uma cultura de uso de espaços públicos;
Prestigiar a população local

População de Queimados e dos municípios do entorno.

Principais ações

●
●
●
●
●

Transformar a rua Marli Pereira de Araujo em pedestre;
Implantar barracas permanentes com concessões;
Criar um sanitário na região;
Criar um bicicletário;
Promover atividades culturais na região.

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público: Prefeitura de Queimados
Setor privado: Associação de artesanato e etc.
Sociedade civil:
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta
Objetivos

Abrangência
Principais ações

Atores envolvidos
na implementação

Baixa disponibilidade de emprego e renda no município
●
●
●

Ampliar o número de ruas de pedestre no Centro
Atrair um maior número de frequentadores
Incentivar a ampliação do comércio e dos serviços
Melhorar a circulação a pé

População de Queimados e dos municípios do entorno.

●

Identificar as ruas que poderiam ser fechadas, possivelmente ao norte da
estação
Incentivar a ocupação das ruas.

●
●
●

Poder público: Prefeitura
Setor privado:
Sociedade civil:

●
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta

Baixa disponibilidade de emprego e renda no município
-

Política de treinamento de pessoal para atender o Distrito Industrial;

Objetivos

Abrangência
Principais ações

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público:
Setor privado:
Sociedade civil:
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GT 3: Propostas de resolução
Problema #2
Proposta

Baixa disponibilidade de emprego e renda no município
-

Ampliar a articulação entre o Distrito Industrial e a Prefeitura, Associações
e entidades;

Objetivos

Abrangência
Principais ações

Atores envolvidos
na implementação

●
●
●

Poder público:
Setor privado:
Sociedade civil:
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