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Apresentação

0302

A elaboração do Diagnóstico Habitacional dos Planos Municipais de Habitação de 
Interesse Social (PMHIS) se iniciou na 2ª Oficina de Capacitação, realizada de 29 de 
junho a 01 de julho deste ano. Durante este segundo período de dispersão, os Grupos 
de Trabalho Locais (GTLs) e as comunidades envolvidas neste exercício de 
planejamento avançaram na busca de informações que vão trazer para o diagnóstico 
habitacional a história do lugar, o seu processo de ocupação, a cultura de morar, as 
relações regionais e as necessidades habitacionais na zona urbana e na área rural.

Dando continuidade às atividades desta importante etapa da formulação do PMHIS, 
agora é o momento em que os GTLs serão capacitados para registrar e avaliar a oferta 
habitacional existente no município. Assim, o Roteiro 2, segundo conteúdo, orienta a 
busca de informações essenciais que, aliadas ao conteúdo já trabalhado no roteiro 
anterior e àquelas a serem trabalhadas na parte final do Diagnóstico Habitacional 
(estrutura institucional e a capacidade administrativa), possibilitarão uma adequada 
definição das Estratégias de Ação no planejamento habitacional do município, 
oferecendo também subsídios à elaboração do Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social (PEHIS).

Na investigação da oferta habitacional, os GTLs vão buscar em seus municípios acesso 
à produção de moradias num recorte temporal de pelo menos 50 anos, verificando 
quais foram os grupos beneficiados, identificando o tipo de impacto ocasionado 
(positivo ou negativo) no combate ao déficit habitacional e avaliando se o resultado 
obtido promoveu ou não inclusão social da população urbana e rural.

O exercício proposto no Roteiro 2, segundo conteúdo, também poderão identificar 
ações governamentais, privadas e de autopromoção habitacional que, diferente do 
desejado, desencadearam problemas de ordem social, fundiária, urbana e/ou 
ambiental. Em outros casos, será possível conhecer os efeitos e o alcance das 
iniciativas que possibilitaram uma produção habitacional social e urbanisticamente 
includente.

Desta forma, ao final de mais essa etapa de trabalhos, o município terá avançado em 
autoconhecimento, estando mais apto e fortalecido para enfrentar novos desafios.
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Roteiro para elaboração do Segundo Conteúdo 

do Produto 2 do PMHIS:

Parte 1: Informações gerais sobre o Diagnóstico Habitacional

dos PMHIS.

Parte 4: Elaboração do documento com o primeiro conteúdo 

do Produto 2: Diagnóstico Habitacional.

Este Roteiro foi elaborado pelo Grupo de Coordenação Técnica (GTEC) da AGEHAB, 
em parceria com a equipe técnica do IBAM, e tem como objetivo orientar os 
integrantes do Grupo de Trabalho Local (GTL) dos municípios que participam do ciclo 
de capacitação do Programa Moradia Digna, no seu Eixo Planejamento, para 
elaboração dos Planos Municipais de Habitação de Interesse Social (PMHIS), no que 
diz respeito ao segundo conteúdo do Produto 2: Diagnóstico Habitacional.

A capacitação para a elaboração do Diagnóstico Habitacional foi iniciada na segunda 
oficina deste ciclo, realizada nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2010, em 
Goiânia/GO e teve continuidade na atividade de orientação presencial realizada nos 
dias 15 e 16 de julho do mesmo ano. Nestas atividades trabalhou-se o primeiro 
conteúdo da etapa Diagnóstico Habitacional, organizado em quatro partes:

Parte 3: Necessidades Habitacionais.

Parte 2: A história do lugar, e relações regionais.

a
2  Oficina de Capacitação

Nesta oficina, a terceira de um total de seis, daremos continuidade ao Diagnóstico 
Habitacional, trabalhando o segundo conteúdo (Oferta Habitacional), organizado 
neste Roteiro em duas partes: 

Parte 6: Elaboração do documento com o segundo conteúdo 
do Produto 2: Diagnóstico Habitacional.

Parte 5: Oferta habitacional.

O trabalho desenvolvido pelo GTL a partir do Roteiro 2 se configura como a primeira 
parte de formulação do Diagnóstico Habitacional do município contemplando o re-
conhecimento do processo de ocupação do território, a compreensão das relações 
regionais vivenciadas pela população e a identificação das necessidades 
habitacionais na área urbana e rural. 

Tudo isso conduz os grupos a lançarem um olhar contextualizado e abrangente sobre 
as condições atuais de carência habitacional e exclusão social resultantes da falta de 
política pública qualificada e de investimentos adequados para o enfrentamento 
eficaz da problemática. 

A este conteúdo somam-se agora o conhecimento da oferta habitacional existente na 
área urbana e rural, compreendendo seu alcance e suas consequências. A 
investigação acerca da oferta habitacional vai então quantificar e qualificar o que foi 
ofertado e o que existe de moradia e solo urbanizado disponível para a população de 
baixa renda no município, estabelecendo interface com as questões sociais, culturais, 
econômicas, urbanísticas e ambientais.

RETOMANDO O ASSUNTO...

Para efeito do trabalho do PMHIS realizado no âmbito do Programa Moradia Digna, 
em seu Eixo Planejamento, será considerada “família de baixa renda” aquela com 
renda familiar mensal de até três salários mínimos. Vale ressaltar que, na etapa de 
elaboração das Estratégias de Ação do PMHIS, deverão ser analisados os casos em 
que, por situações especiais, a dinâmica econômica do local tem impacto relevante no 
custo de vida das famílias, demandando uma redefinição no limite de renda para 
configurar situação de interesse social. De toda forma, as redefinições de renda, 
quando apresentadas, devem ser devidamente justificadas e fundamentadas 
tecnicamente, considerando inclusive a viabilidade de se trabalhar renda per capita 
em substituição à renda total.

Importante
Atendimento presencial

dos GTLs
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O Artigo 6º da Constituição Federal trata a moradia como direito social, não 
obrigatoriamente como direito à propriedade. Além da transferência do patrimônio 
público na provisão habitacional são possíveis também alternativas legais de acesso à 
moradia sem necessariamente incorrer em doação de bens imóveis. Tais alternativas 
podem, entretanto, garantir condições dignas de morar, possibilidade de 
investimento por parte da família para melhoria do imóvel e garantias de segurança 
jurídica para permanência dos residentes ou transferência a seus herdeiros, desde 
que estes também se enquadrem no conceito de interesse social. A elaboração do 
PMHIS é uma oportunidade de se desenvolver novos conceitos e práticas no 
enfrentamento das questões habitacionais, ampliando o seu alcance e a qualidade 
dos resultados.

Importante

Oferta habitacional

Parte 5

Embora muitas famílias brasileiras ainda lutem para ter garantido o seu direito 
constitucional à moradia digna, são comuns, mas ainda insuficientes, as ações 
empreendidas nos municípios para ofertar atendimento habitacional à população de 
baixa renda. A autopromoção, a promoção pública e a produção por agentes privados 
para o mercado imobiliário se configuram como formas de oferta habitacional seja 
para edificação de novas unidades, adequação de unidades existentes ou produção 
de lotes urbanos.

Devemos observar, portanto, as condições de formalidade ou informalidade nestas 
diversas iniciativas de provisão habitacional como também as condições urbanísticas, 
ambientais e sociais que envolvem estas ações.

Para quantificar e qualificar as ofertas habitacionais promovidas por iniciativas 
públicas ou privadas direcionadas à população de baixa renda do seu município serão 
consideradas não só as moradias construídas ou em construção, mas também o solo 
urbanizado passível de abrigar novas moradias e as condições de acesso a 
financiamentos habitacionais. No caso das iniciativas públicas, será importante 
diferenciar o que é ação do governo federal, estadual ou municipal tendo como 
referência sempre os programas implementados por cada instância (Exemplo: PAC, 

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

Minha Casa Minha Vida, PSH, PAR, Cheque Moradia, entre outros). Se for iniciativa 
privada, indique se é uma ação de autopromoção ou se o empreendimento foi 
realizado por pequeno promotor, cooperativa/entidade ou incorporação privada. 

A compreensão de como tem se configurado a oferta habitacional no município, tanto 
nos aspectos quantitativos e qualitativos, possibilita articular novas oportunidades, 
potencializar aquelas já existentes e corrigir iniciativas que acabaram ocasionando 
problemas sociais e urbanísticos, por terem sido empreendidas de forma 
desarticulada de uma política pública consistente.

Outra situação a ser reconhecida e caracterizada nesta etapa dos trabalhos diz 
respeito à existência de imóveis edificados vazios e/ou subutilizados com 
possibilidade de adequação e uso estratégico para a habitação de interesse social. 

Serão também avaliadas, de forma geral, as potencialidades locais e regionais quanto 
à cadeia produtiva da construção civil, desde a matéria prima disponível à 
industrialização e comercialização, passando também pela mão de obra, tecnologia e 
técnicas construtivas viáveis para a realidade local e regional. Este componente se 
torna relevante à medida que a falta ou a dificuldade de acesso a material de 
construção e/ou de mão de obra no município pode impactar na capacidade de 
produção de unidades habitacionais, bem como viabilizar a produção a partir do uso e 
da difusão de tecnologias de domínio local. 

Nem sempre o que foi ou está sendo ofertado como solução habitacional promoverá 
de fato a transformação social e econômica necessárias para garantir o direito à 
moradia digna, à cidade urbanizada e à inclusão social. Infelizmente, em muitos 
casos, a ação de oferta habitacional acaba impactando negativamente nas questões 
sociais, ambientais, urbanísticas, fundiárias, dentre outras, ocasionando 
deseconomia pública e um ciclo vicioso de problemas sociais e urbanos. Com certeza, 
o momento de elaboração do PMHIS é importantíssimo para se compreender a 
diferença entre ação habitacional e política habitacional, reconduzindo as 
perspectivas de moradia digna em seu município e possibilitando o adequado uso dos 
recursos com o efetivo enfrentamento do déficit urbano e rural.  

Importante

Para melhor organizar as informações relativas à oferta habitacional, 
apresentaremos abaixo um quadro síntese. Vale ressaltar que, caso existam outras 
variáveis em seu município, o GTL deverá acrescentá-las no quadro e inseri-la(s) no 
relatório, nas matrizes e nos mapas resultantes da sistematização do conteúdo desta 
etapa do trabalho. 
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Quadro 7 - Síntese dos componentes e tipos de ofertas habitacionais 

Unidades habitacionais de interesse social produzidas ou em fase 
de produção

Componente 1: 

autopromoção em terreno privado ou público
empreendimento executado (ou em execução) por pequeno promotor em terreno
público ou privado
empreendimento executado (ou em execução) por cooperativa/entidade em terreno
público ou privado
empreendimento executado (ou em execução) por incorporação privada em terreno
público ou privado
empreendimento executado (ou em execução) pelo setor público por administração
direta ou empreitada

 i.
ii.

ii.

iv.

v.

Tipos de ofertas do Componente 1:

Áreas com viabilidade de urbanização ou loteamentos urbanizados, com 
aptidão para abrigar novas unidades habitacionais de interesse social

Componente 2: 

como Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS)
áreas e/ou parcelamentos privados gravados como ZEIS 
áreas e/ou parcelamentos privados que, pelas características, podem ser gravados
como ZEIS

áreas e/ou parcelamentos públicos (municipais, estaduais ou federais) gravados ou não i.

ii.
ii.

Tipos de ofertas do Componente 2:

Imóveis vazios ou subutilizados com aptidão para uso habitacional 
de interesse social

Componente 3: 

imóveis privados
 

imóveis municipais, estaduais ou federaisi.
ii.

Tipos de ofertas do Componente 3:

 Potencialidades locais e regionais da cadeia produtiva da construção civil
com foco em habitação de interesse social

Componente 4: 

industrialização e/ou comercialização de material de construção na região
mão de obra da construção civil na região
tecnologia e técnicas construtivas viáveis para a realidade local e regional

matéria prima disponível na regiãoi.
ii.
ii.
iv.

Tipos de ofertas do Componente 4:

Embora o Componente 4 (Potencialidades locais e regionais da cadeia produtiva da 
construção civil com foco em habitação de interesse social) não trate especificamente 
do estoque de unidades existentes ou oferta do solo urbanizado, o conhecimento 
deste tema possibilitará contribuição relevante para análise e definição quanto à 
capacidade de produção do estoque futuro de habitação. 

Importante

Com base no Plano Nacional de Habitação (PLANHAB), finalizado pelo Ministério 
das Cidades no ano de 2008, e outras fontes, consideramos para efeito deste 
trabalho:

Autopromoção: 

execução de obra de unidade habitacional por pessoa física que produz para si 
mesma, seja para fins de residência ou aluguel, adquirindo os materiais e contratando 
ou não profissionais.

Pequeno promotor: 

construção de um pequeno número de unidades habitacionais, conjugadas ou não, 
e/ou transformação de imóveis antigos por meio de reformas e ampliações, por um 
agente que busca a apropriação de renda fundiária sob a forma de venda ou aluguel 
da unidade.

Cooperativa: 

pessoa jurídica formada por um grupo de pelo menos 20 pessoas físicas que se 
reúnem para a produção habitacional via incorporação, administração ou sob regime 
de consórcio.

Entidade: 

pessoa jurídica de direito privado ou público, associação ou sociedade de pessoas ou 
de bens que, no caso aqui tratado, promove ações habitacionais apoiando ou 
integrando as políticas públicas vigentes.  

Incorporação privada: 

atividade exercida por pessoa física ou jurídica, sob a forma de companhia ou 
sociedade por ações ou cotas, com o intuito de promover e realizar a construção, para 
alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de 
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unidades autônomas, sob o regime de condomínio. O incorporador vende frações 
ideais do terreno, vinculadas às unidades autônomas (apartamentos, salas, conjuntos 
etc.), em construção ou a serem construídas, obtendo assim os recursos necessários 
para a edificação. Pode também alienar as unidades já construídas.

Administração direta:

 é aquela em que a obra é realizada diretamente por órgãos do poder público federal, 
estadual ou municipal, sem que este empreite ou terceirize a execução do 
empreendimento.

Empreitada: 

é o contrato pelo qual uma das partes se obriga em relação à outra a realizar certa 
obra, mediante um preço.

Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS): 

áreas ocupadas ou passíveis de ocupação para as quais haja interesse público na 
promoção e/ou manutenção de habitação de interesse social e na melhoria das 
condições habitacionais, urbanísticas e fundiárias da população moradora.

Imóvel subutilizado: 

imóvel edificado cujo aproveitamento e/ou uso esteja em discordância da função 
social da propriedade definida no Plano Diretor ou legislação dele decorrente, ou 
ainda quando o seu uso contrariar as condições de segurança, salubridade e/ou 
relações adequadas de vizinhança do bairro ou comunidade.

Cadeia produtiva da construção civil: 

conjunto de atividades que se articulam progressivamente desde a produção da 
matéria prima, distribuição, industrialização, comercialização e execução da obra 
envolvendo material, mão de obra e serviços. 

Levantamento dos dados secundários para quantificar e qualificar as ofertas 
habitacionais de interesse social (unidades habitacionais, áreas e/ou loteamentos, 
imóveis vazios ou subutilizados e potencialidades regionais da cadeia produtiva da 
construção civil).

o1  Passo

Para o levantamento dos dados secundários referentes às ofertas habitacionais 
devem ser acessados, dentre outros, os órgãos municipais como secretaria municipal 
responsável pela aprovação de loteamentos e projetos, setor de cadastro imobiliário 
do município, o Ministério das Cidades (MCidades), Caixa Econômica Federal (CAIXA), 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA), Agência Goiana de Habitação (AGEHAB), cartórios de registro de 
imóveis, Associação de Dirigentes e Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), 
Sindicato da Habitação do Estado de Goiás (SECOVI). 

Para facilitar o acesso às informações referentes à produção habitacional promovidas 
pelos entes públicos federal, estadual e municipal, recomendamos realizar as 
consultas aos programas promovidos por cada instituição ou às fontes de recursos aos 
quais os programas estão vinculados. No caso do MCidades e CAIXA, por exemplo, 
devem ser consultados:

Ÿ programas com recurso do FNHIS (apoio à melhoria das condições de 
habitabilidade de assentamentos precários, à provisão habitacional de interesse 
social, à produção social da moradia, à provisão habitacional de interesse social e à 
elaboração de planos habitacionais de interesse social);

Ÿ programas com recurso do Orçamento Geral da União (Programa de Subsídio de 
Habitação de Interesse Social – PSH e Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat – PBQP-Habitat);

Ÿ programas com recurso do FGTS (Carta de Crédito Individual, Carta de Crédito 
Associativo, Programa de Apoio à Produção de Habitações, Programa de 
Atendimento Habitacional através do Setor Público – Pró Moradia e desconto nos 
financiamentos a pessoas físicas);

Ÿ programas com recurso do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (Programa 
de Arrendamento Residencial – PAR);

Ÿ programas com recurso do Fundo de Desenvolvimento Social – FDS (Programa de 
Crédito Solidário – FDS);

Ÿ programas com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (Projetos 
Multissetoriais Integrados Urbanos – PMI).

Importante

As informações sobre a cadeia produtiva podem ser buscadas junto à Secretaria 
Estadual de Indústria e Comércio (SIC), Federação das Indústrias do Estado de Goiás 
(FIEG), Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás (SINDUSCON), 
Associação Comercial Industrial e de Serviço do Estado de Goiás (ACIEG), Serviço 
Social da Indústria (SESI), dentre outras instituições que têm atuação direta ou 
indireta na cadeia produtiva da construção civil no município, na região, no Estado e 
no País.    
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É importantíssimo que o GTL consulte também o Plano Diretor Municipal e/ou a 
legislação urbanística municipal em vigência.  Além das definições relativas ao uso do 
solo, os conteúdos de diagnóstico e propostas do Plano Diretor podem conter 
informações relevantes para a composição do Diagnóstico Habitacional e, 
consequentemente, para a etapa Estratégias de Ação do PMHIS. 

Para complementação e confirmação das informações levantadas podem ser 
utilizados os cadastros de concessionárias de serviços públicos ou ainda imagens de 
satélites que forneçam uma referência geral da ocupação horizontal. 

O documento originado das orientações do 1º Passo deverá relatar as ofertas 
habitacionais identificadas, descrevendo as características urbanísticas do local, as 
condições físicas das unidades habitacionais e ainda as conjunturas socioeconômicas 
e cultural das famílias residentes. As informações relatadas devem ser ilustradas, 
sempre que possível, com fotos ou desenhos.  

Todos os dados levantados nesta etapa do trabalho devem ser sistematizados nos 
seguintes instrumentos:

Quadro 11: Ficha de caracterização das potencialidades locais e
regionais da cadeia produtiva da construção civil

Mapa 6: Mapa das ofertas habitacionais de interesse social

Quadro 10: Matriz de ofertas habitacionais de interesse social

Quadro 9: Quadro síntese de ofertas habitacionais de interesse
social quantificada por renda e período

Quadro 8: Ficha de caracterização das ofertas habitacionais
de interesse social  

Quadro 8 - Ficha de caracterização das ofertas habitacionais de interesse social

mês e ano de início 
e mês e ano 
de término

Nome do bairro/loteamento:
Período de execução 
do empreendimento

Período de mudança
 das famílias para 

o empreendimento

mês e ano de início 
e mês e ano 
de término

Nome do empreendimento:

Informações gerais

Informar se se trata de lote, cesta de material de construção, casa, apartamento etc

Não há necessidade de preenchimento se o tipo da oferta for terreno (área ou lote)

Informar a metragem total da unidade habitacional ou terreno 

Detalhamento da informação

COMPONENTE DA OFERTA
 HABITACIONAL

TIPO DE OFERTA

 Preencher com um dos componentes apresentados no Quadro 7,
 identificando o TIPO de OFERTA a ser detalhada

Preencher com o nome do TIPO de OFERTA a ser detalhada 
Obs.: no caso de oferta do Componente 1, identificar se o terreno é público ou privado

QUANTIDADE DE UNIDADES OFERTADAS

 Descrever a quantidade de unidades 
habitacionais ou de lotes referentes

ao empreendimento em questão

Renda de até 3 SM: Renda maior que 3 até 5 SM: Renda maior que 5 até 10 SM:

AGENTE PROMOTOR

AGENTE EXECUTOR

Descrever quem é o agente pelo qual foi viabilizado o empreendimento 
(ex.: MCidades, AGEHAB, INCRA etc)

Descrever quem é o agente que executou a obra/empreendiment
 (Nome da personalidade jurídica: construtora, cooperativa, entidade etc)

NOME DO PROGRAMA PEL
 QUAL FOI VIABILIZADO
O EMPREENDIMENTO

Descrever o nome do programa pelo qual o empreendimento foi executado 
(ex.: PAC, MCMV, Cheque Moradia, PSH, HBB, Crédito Solidário etc) 

AGENTE FINANCEIRO 
OU AGÊNCIA DE FOMENTO

Descrever o nome do agente financeiro pelo qual o empreendiment
 foi executado (ex.: CAIXA, Banco do Brasil, Banco Família Paulista etc)

INVESTIMENTO TOTAL 
Informar o valor global (atualizado em Reais) do investimento feito

 para executar o empreendimento em valores atuais e em Reais 

CUSTO MÉDIO DA UNIDADE
 Dividir o valor global do empreendimento pela quantidade

de unidades para chegar ao valor médio da unidade

RECURSOS INVESTIDOS
NO EMPREENDIMENTO

Indicar, quando houver, o valor investido pelo governo federal 

Indicar, quando houver, o valor investido pelo governo estadual

Indicar, quando houver, o valor investido pelo governo municipal

Indicar, quando houver, o valor investido pela iniciativa privada 

CARACTERÍSTICAS DAS
UNIDADES OFERTADAS

Federais

Estaduais:

Municipais:

Privados:

Tipo:

Numero 
de Quartos:

Metragem:
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Quadro 9 – Quadro sintese de ofertas habitacionais de interesse social
quantificada por renda e período

Total de domicílios (IBGE 2000):

Total estimado de domicílios de interesse social
existentes atualmente:

Nome do município:

Componente 1: Unidades habitacionais de interesse social produzida (não serão consideradas as
que estão em fase de produção) 

OFERTA POR RENDA
E POR PERÍODO

até 3 SM

Mais de 3 até 5 SM

Mais de 5 até 10 SM

TOTAL POR PERÍODO

1960 a 1980 1981 a 1990 1991 a 2000 2001 a 2005 2006 a 2010
Total por

renda

População original residente
Obs: quando se tratar de terrenos, não será

necessário o preenchimento deste campo

Localização do empreendimento
em relação à área urbana 

consolidada

Disposição da infraestrutura básica
(água, energia, pavimentação)

Acesso aos serviços públicos
sociais básicos (educação, saúde,

segurança)

Condições físicas da unidade
 habitacional 

Considerar aqui se a unidade habitacional 
apresenta condições adequadas de 

salubridade, proteção contra calor e chuva, 
resistência da estrutura e fechamento de 

forma a oferecer segurança etc.  

Situação fundiária do parcelamento

Situação fundiária dos imóveis

Informações complementares

Situação social dos moradores
Obs: quando se tratar de lotes, não será 

necessário o preenchimento 
deste campo

No início da ocupação:

No início da ocupação:

No início da ocupação:

No início da ocupação:

No início da ocupação:

No início da ocupação:

No início da ocupação:

Atualmente:

Atualmente:

Atualmente:

Atualmente:

Atualmente:

Atualmente:

Atualmente:

Informar o percentual aproximado de famílias 
atualmente residentes que foram as 

beneficiárias originais do empreendimento 

Detalhamento das informações
complementares

Semaforização
(com base na situação atual)

É possível que alguns empreendimentos ou unidades habitacionais aqui identificados 
como oferta também tenham composto os registros de necessidades habitacionais. 
Não se trata de um retrabalho, mas sim da compreensão e dimensionamento de 
situações em que, mesmo havendo investimento público para prover habitação para 
população de baixa renda, o resultado qualitativo seja negativo, demandando novos 
investimentos para amparar os problemas sociais e urbanísticos, reforçando a 
improdutividade da ação original.  

Importante

Quadro 10 - Matriz de ofertas habitacionais de interesse social

População (IBGE 2000):

População (IBGE estimativa 2009):

Nome do município:

Componente 1: Unidades habitacionais de interesse social produzidas ou em fase de produção  

i. autopromoção 

ii. empreendimento executado por 
pequeno promotor

iii. empreendimento executado por 
cooperativa/entidade

iv. empreendimento executado por
incorporação privada

v. empreendimento executado pelo setor 
público por administração direta

TIPO DA OFERTA

em terreno privado

em terreno público

em terreno privado

em terreno público

em terreno privado

em terreno público

em terreno privado

em terreno público

em terreno privado

em terreno público

Quantidade
produzida

Quantidade
 em produção

 % população
original

residente

Total
 (aproximado)

investido 

TOTAL
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TOTAL

 Componente 2: Áreas com viabilidade de urbanização ou loteamentos urbanizados, com aptidão
para abrigar novas unidades habitacionais de interesse social

TIPO DA OFERTA
Tamanho 

médio 
do lote

Custo 
médio 
do lote

Dimensão 
da área 

ou gleba

 Quantidade
de lotes
 (existentes 

ou estimados)

Federais

Estaduais

Municipais

áreas e/ou parcelamentos privados
gravados como ZEIS 

áreas e/ou parcelamentos públicos 
incluídos ou não como Zonas de
Especial Interesse Social (ZEIS)

áreas e/ou parcelamentos privados que, pelas 
características, podem ser gravados como ZEIS

i.

ii.

iii.

 Obs.: no caso de se tratar de área ou gleba, estimar se a quantidade de lotes para habitação de interesse social pode ser produzida já
considerando a reserva de índices para sistema viário, áreas verdes e áreas para instalação de equipamentos sociais.

TOTAL

Componente 3: Imóveis vazios ou subutilizados com aptidão para uso habitacional de interesse
social

TIPO DA OFERTA

Federais

Estaduais

Municipais

imóveis privados

imóveis públicosi.

ii.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

Para o levantamento dos dados referentes ao Componente 1 (Unidades habitacionais 
produzidas ou em fase de produção para famílias de baixa renda), recomenda-se que seja 
considerada a produção realizada a partir da década de 1960, já que nesta década foi criado o 
Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional da Habitação (BNH), ficando a 
critério do GTL o levantamento de informações relativas à produção habitacional anterior a 
este período.

No levantamento dos dados do Componente 1, quando forem identificadas unidade vazias 
ou subutilizadas, estas deverão também integrar o quantitativo do  Componente 3 (Imóveis 
vazios ou subutilizados com aptidão para uso habitacional de interesse social). 

Para o levantamento de dados do Componente 3, só serão considerados os imóveis 
edificados. Os imóveis não edificados como lotes e glebas serão contabilizados no 
Componente 2 (Áreas com viabilidade de urbanização ou loteamentos urbanizados, com 
aptidão para abrigar novas unidades habitacionais de interesse social).

1

2

3

COMPONENTE MÃO DE OBRA
DISPONÍVEL

 OS SALÁRIOS
PRATICADOS SÃO

PRÓXIMOS AOS DA
CAPITAL

TRABALHADORES
DA CONSTRUÇÃO
ATUANDO COM

CARTEIRA
ASSINADA

OFERTA

serventes

pedreiros

eletricistas e encanadores 

armadores 

carpinteiros

pintores 

pedreiros de acabamento

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Mão de
obra

Obs.: os campos deverão ser preenchidos de forma semaforizada. Vermelho para “não”, amarelo para “parcialmente” e verde para “sim”.

Tecnologias
tradicionais

na região

COMPONENTE MATERIAL
DISPONÍVEL

 MÃO DE OBRA
DISPONÍVEL

ACEITAÇÃO DA
TECNOLOGIA PELA
POPULAÇÃO A SER

ATENDA

OFERTA

adobe

taipa

barreado

solo cimento

piso cimentado

cobertura de palha

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii

viii.

Obs.: os campos deverão ser preenchidos de forma semaforizada. Vermelho para “não”, amarelo para “parcialmente” e verde para “sim”.

Quadro 11 - Ficha de caracterização das potencialidades locais e regionais
da cadeia produtiva da construção civil

COMPONENTE
EXISTE JAZIDA 
OU FÁBRICA 

NO MUNICÍPIO/ REGIÃO

 FACILIDADE DE
ENCONTRAR O 
PRODUTO NO 

COMÉRCIO LOCAL 
OU NOS MUNICÍPIOS

 VIZINHOS

OS PREÇOS 
PRATICADOS

 SÃO PRÓXIMOS 
AOS DA CAPITAL

OFERTA

areia

cimento

tijolo

bloco de concreto 

telhas

aço 

madeiramento para telhado

material de acabamento

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

Material 
de construção

Obs.: os campos deverão ser preenchidos de forma semaforizada. Vermelho para “não”, amarelo para “parcialmente” e verde para “sim”.
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Unidades habitacionais executadas por autopromoção em terreno privado ou público 

Unidades habitacionais executadas por cooperativa/entidade em terreno privado ou público

Unidades habitacionais executadas por pequeno promotor em terreno privado ou público

Unidades habitacionais executadas por incorporação privada em terreno privado ou público

Unidades habitacionais executadas por incorporação privada em terreno privado ou público

Unidades habitacionais executadas pelo setor público por administração direta

Áreas e/ou parcelamentos públicos municipais com aptidão para HIS gravados ou não como ZEIS

Áreas e/ou parcelamentos públicos estaduais com aptidão para HIS gravados ou não como ZEIS

Áreas e/ou parcelamentos públicos federais com aptidão para HIS gravados ou não como ZEIS

Áreas e/ou parcelamentos privados gravados como Zeis

Áreas e/ou parcelamentos privados que, pelas características urbanísticas, podem ser gravados como ZEIS

Imóveis públicos federais vazios ou subutilizados

Imóveis públicos estaduais vazios ou subutilizados

Imóveis públicos municipais vazios ou subutilizados

Imóveis particulares vazios ou subutilizados

Imóveis construídos com participação do poder público e atualmente vazios ou subutilizados

Mapa 6: 
Mapa das ofertas habitacionais de interesse social

é a representação gráfica que reúne as informações de quantas, quais e onde estão 
localizadas as ofertas habitacionais.

Obs: Caso o GTL entenda necessária a produção de outros mapas ou, pela limitação de informações consistentes, a supressão de algum
dos itens da legenda, a definição deverá ser discutida e validada com o(a) tutor(a) do município.

o1  Passo

Levantamento dos dados primários para quantificar e qualificar as ofertas 
habitacionais de interesse social, realizando reuniões com a comunidade de cada 
região de cobertura, envolvendo ao máximo os atores estratégicos que possam 
contribuir na quantificação e qualificação das informações locais referentes a: i) 
unidades habitacionais de interesse social produzidas ou em produção; ii) áreas com 
viabilidade de urbanização ou loteamentos urbanizados, com aptidão para abrigar 
novas unidades habitacionais de interesse social; e iii) imóveis vazios ou subutilizados 
com aptidão para uso habitacional de interesse social.

Em cada reunião o GTL deverá apresentar a Ficha de caracterização das ofertas 
habitacionais de interesse social (Quadro 8) e o Mapa das ofertas habitacionais de 
interesse social (Mapa 6). No mapa devem estar destacados os bairros e/ou áreas que 
compõem a região de cobertura onde está sendo realizada a reunião. Faça uma 
apresentação do quadro e mapa e seus conteúdos, explicando como foram obtidas as 
informações ali presentes e como elas serão complementadas e/ou ajustadas com a 
participação de todos.

Para facilitar a compreensão dos participantes, coloque o nome dos lugares e 
destaque as principais referências da região: geográficas (cursos d'água, áreas de 
proteção ambiental, serras etc); viárias (ruas, avenidas, rodovias etc) e arquitetônicas 
(igrejas, prefeitura, praças etc). 

O GTL deve, a partir daí, explicar cada componente das ofertas habitacionais, 
utilizando linguagem de fácil compreensão e, sempre que possível, imagens que 
exemplifiquem a situação. 

À medida que as informações passam a fazer sentido, a comunidade presente deve 
comunicar a existência ou não, na região, de situações correspondentes às 
apresentadas. Se existir alguma situação similar, ela deve ser registrada no mapa 
destacando sua localização e a quantidade estimada de domicílios e/ou famílias 
residentes.
 
O mesmo procedimento vale para o preenchimento da Ficha de caracterização das 
ofertas habitacionais de interesse social (Quadro 8), possibilitando a validação das 
informações já levantadas pelo GTL e as complementações e/ou correções de 
informações pela comunidade participante.

Não esqueçam de relatar a reunião em ata. Também é importante fazer o registro 
fotográfico e sistematizar nos quadros e mapas as informações debatidas nas 
reuniões.
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o2  Passo

Vistorias e levantamento de campo para aferição, acréscimo e qualificação das 
informações relativas às ofertas habitacionais. 

Para definição das situações que demandam trabalho de campo, o GTL deverá 
sistematizar e interpretar os dados secundários e os dados primários identificando os 
casos em que, pela insuficiência de informação e/ou pela relevância da situação, 
exijam o conhecimento e aferição local da realidade.

No trabalho de campo o mapa e quadros gerados nos passos anteriores devem estar 
em mãos para aferição das características e da quantidade de unidades que 
configurem oferta habitacional. 

O registro fotográfico, o diálogo e entrevista com moradores, o diário de campo, as 
medições gerais e, quando possível, o levantamento topocadastral das áreas devem 
ser realizados como processo da vistoria e levantamento de campo.

Parte 6

Esta parte do Roteiro tem como proposta orientar a organização das atividades e dos 
documentos a serem gerados como segundo conteúdo do Produto 2: Diagnóstico 
Habitacional. Ao final de todas as etapas o Produto aqui elaborado integrará o 
documento final do PMHIS. É muito importante que as informações sejam 
devidamente classificadas, que gráficos, tabelas, imagens (fotos, ilustrações) sejam 
adequadamente aplicados e que o conteúdo seja trabalhado de forma a democratizar 
a compreensão dos diversos atores sociais. Assim, orientamos aqui as atividades e a 
elaboração de documentos de forma a garantir um produto bem estruturado, 
fundamentado e de fácil compreensão.  

Elaboração do documento contendo o 
segundo conteúdo do Produto 2: Diagnóstico Habitacional

As reuniões serão realizadas em cada etapa do trabalho, utilizando os PAs como 
estruturas logísticas, envolvendo ao máximo os atores estratégicos e mobilizando o 
maior número de moradores de cada região de cobertura. Não se esqueça que as 
reuniões devem ser realizadas com as famílias da cidade e da área rural. Embora 
quase sempre tenhamos o olhar voltado para as questões urbanas, em alguns 
municípios, os principais problemas habitacionais são vividos pelas famílias que 
moram no campo: pequenos produtores, trabalhadores rurais, famílias assentadas 
pelos programas agrários, moradores de povoados etc. Esta é uma oportunidade 
especial para que a política habitacional contribua com as políticas de fixação das 
famílias campesinas nas áreas rurais.

Na divulgação de data, hora e local das reuniões, a comunidade também precisa saber 

qual é o objetivo do encontro. O GTL deverá divulgar as atividades por meio dos 

veículos de comunicação locais, carros de som, faixas, cartazes, com o apoio da 

prefeitura. Os coordenadores regionais serão responsáveis pela distribuição do 

material gráfico e pela sensibilização da comunidade quanto à importância de sua 

participação. 

Também na etapa do Diagnóstico Habitacional é imprescindível a organização e 

execução de um plano de comunicação, conforme orientações contidas no Roteiro 1.

Nas reuniões comunitárias, todos deverão utilizar linguagem de fácil compreensão. 

Para motivar a fala e criar um ambiente de interesse, o GTL deve usar recursos de 

comunicação que estimulem a integração e a participação dos presentes. Recursos 

visuais e audiovisuais (fotos, notícias publicadas em jornais e revistas, vídeos etc) são 

bem vindos, assim como os recursos artísticos (música, teatro, dança, mímica etc) 

serão utilizados para a representação dos temas de debate e para estimular a reflexão 

do grupo sobre as questões a serem debatidas. 

Em cada reunião o GTL deverá apresentar todos os mapas e quadros elaborados 

explicando aos participantes como se chegou às informações produzidas e a 

importância de se conhecer as diferentes necessidades das famílias do município, 

tanto das que moram na cidade como as que moram na área rural.

À medida que cada conceito e conteúdo for sendo apresentados será importante 

estimular as pessoas a refletirem se elas vivem ou conhecem alguém que vive em 

alguma daquelas situações. Muitas vezes a convivência com os problemas por muito 

tempo faz com que as pessoas passem a tratá-los com se eles fossem naturais. 

Entender os problemas, suas causas e suas consequências torna mais possível decidir 

o que fazer. Assim, em cada reunião será fundamental debater todos os temas, 

complementando e/ou ajustando as informações relativas às necessidades e 

demandas habitacionais a partir das manifestações, depoimentos, questionamentos 

Das reuniões
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e reflexões da própria comunidade. 

Os conteúdos elaborados pelo GTL devem ser apresentados, explicados, debatidos e 

validados nas reuniões comunitárias.

Todas as atividades do GTL precisam ser fotografadas e registradas por meio de 
relatórios. Todo o processo de elaboração do PMHIS deverá ser sistematicamente 
documentado de forma a comprovar a realização das atividades e sistematizar os 
procedimentos metodológicos adotados.

O trabalho realizado nesta etapa será organizado em um documento denominado 

segundo conteúdo do Produto 2: Diagnóstico Habitacional. Para auxiliar na 

composição e montagem deste documento, o GTL deverá se guiar pela estrutura 

abaixo:

1) INTRODUÇÃO
Breve descrição do trabalho realizado, abordando seus objetivos e resultados.

2) INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O DIAGNÓSTICO HABITACIONAL DO PMHIS
Descrição do processo de elaboração do segundo conteúdo do Produto 2: 
Diagnóstico Habitacional, destacando os atores estratégicos envolvidos e suas 
contribuições, o levantamento das informações em fontes secundárias e primárias, as 
reuniões comunitárias e atividades de campo. Também deve constar neste capítulo, 
o plano de comunicação adotado para a difusão das informações nesta etapa dos 
trabalhos, o processo de mobilização comunitária e os resultados de todas estas 
ações. 

3) OFERTA HABITACIONAL
Relatórios, quadros e mapas contemplando todos os itens deste capítulo:

Da estruturação do documento: segundo conteúdo
do Diagnóstico Habitacional 

Componente 01 : Unidades habitacionais de interesse social produzidas ou em fase de 
produção:
Tipos de oferta do Componente 01:

autopromoção em terreno privado ou público
empreendimento executado (ou em execução) por pequeno promotor em terreno privado ou 
público
empreendimento executado (ou em execução) por cooperativa/entidade em terreno privado 
ou público
empreendimento executado (ou em execução) por incorporação privada em terreno privado 
ou público
empreendimento executado (ou em execução) pelo setor público por administração direta ou 
empreitada

 

.

Para que um processo seja realmente participativo, é fundamental que as pessoas 
tenham acesso e compreendam as informações. Às vezes, isso não é uma tarefa fácil! 
Apresentar dados, expor idéias, chamar atenção para os pontos mais relevantes e 
garantir que haja integração e participação do público pode ser uma tarefa difícil para 
quem apresenta e cansativa para quem assiste. Para que a comunicação seja 
estabelecida de forma atrativa podemos utilizar recursos audiovisuais. Sugerimos 
que o GTL utilize slides de Power Point. Assim, para auxiliar na produção do material 
de apresentação disponibilizaremos no site da AGEHAB algumas orientações para 
que o GTL prepare a apresentação do segundo conteúdo do Produto 2: Diagnóstico 
Habitacional.

Componente 2: Áreas com viabilidade de urbanização ou loteamentos urbanizados, com 
aptidão para abrigar novas unidades habitacionais de interesse social
Tipos de oferta do Componente 02:

áreas e/ou parcelamentos públicos (municipais, estaduais ou federais) gravados ou não como 
Zonas de Especial Interesse Social (ZEIS)
áreas e/ou parcelamentos privados gravados como ZEIS 
áreas e/ou parcelamentos privados que, pelas características, podem ser gravados como ZEIS

Componente 3: Imóveis vazios ou subutilizados com aptidão para uso habitacional de 
interesse social
Tipos de ofertas do componente 3:

imóveis municipais, estaduais ou federais
imóveis privados

Componente 4: Potencialidades locais e regionais da cadeia produtiva da construção civil 
com foco em habitação de interesse social
Tipos de ofertas do componente 4:

matéria prima disponível na região
industrialização e/ou comercialização de material de construção na região 
mão de obra da construção civil na região
tecnologia e técnicas construtivas viáveis para a realidade local e regional

3.1)

i.
ii.

iii.

iv.

v.

3.2)

i.

ii.
iii.

3.3)

i.
ii.

3.4)

i.
ii.
iii.
iv.

6) ANEXOS
Atas
Painel de sistematização das reuniões e atividades
Fotos 

Da apresentação


