
a
5  OFICINA DE CAPACITAÇÃO 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PMHIS

Terceiro Conteúdo - Produto 2

2011

planejamento

PMHIS
SECRETARIA DAS CIDADES

DO ESTADO DE GOIÁS

www.agehab.go.gov.br
(62) 3096 5000

SECRETARIA DAS CIDADES

DO ESTADO DE GOIÁS

PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

PMHIS



03

PRESIDENTE DA AGEHAB

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E COOPERAÇÃO TÉCNICA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR TÉCNICO

SECRETÁRIO GERAL 
 

Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho

Luciano Alves Pereira

Fernando Jorge de Oliveira 

André Sanabio

Hélio José da Silva Filho

Sérgio Augusto de Oliveira

REALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

CONCEPÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL
Silmara Vieira

COORDENAÇÃO TÉCNICA
Débora Cunha
Diogo Paixão

Elcileni Borges
Guelber Caetano

Juscélia Teles
Lorena Assunção

Silmara Vieira
Simone Rosa
Thays Lima

Caroline Borges
Larissa Mundim

PROJETO GRÁFICO E ILUSTRAÇÕES
Neyron Mendes

Thays Lima

FOTOS
Arquivo

EDIÇÃO E REVISÃO
Larissa Mundim

EQUIPE ORGANIZADORA DA OFICINA
Silmara Vieira

Thays Lima
Guelber Caetano

Débora Cunha
Lorena Assunção

Simone Rosa
Elcileni Borges
Juscélia Teles
Diogo Paixão

Natalliê Mundim
Vanessa de Fátima Lucas de Souza

Eliane Maciel de Paula
Neyron Mendes
Caroline Borges

ASSESSORIA TÉCNICA
Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM)

EQUIPE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Aline Spirandeli Guimarães

Carla Gioconda
Cristiane Eunisse Fonseca

Christiane Coletti
Delaine Augusta Carvalho

Laila da R. Loddi
Luciana Roncato
Ludmila M. Alves

Maria Raquel M. A. Jardim de Amorim
Rangel Henrique Brandão Silva (estagiário)

Reinaldo M.Cardoso
Renata C. R. Póvoa

 

ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO



04 05

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 Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM), e tem como objetivo orientar os integrantes dos Grupos de Trabalhos Local 
(GTLs) dos municípios que participam do ciclo de capacitação do Programa Moradia 
Digna, no seu Eixo Planejamento, para a elaboração dos Planos Municipais de 
Habitação de Interesse Social (PMHIS), no que diz respeito ao Terceiro 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 1º 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 

Roteiro para elaboração do documento final 

do Produto 2 do PMHIS:

Parte 3: Necessidades Habitacionais.

Parte 2: A história do lugar e relações regionais.

a
2  Oficina de Capacitação

a2  Oficina de Capacitação

Equipe
Agência Goiana de Habitação

As estratégias a serem adotadas no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS) 

devem considerar que a dimensão das necessidades habitacionais precisa ser enfrentada com 

diferentes processos de produção e de financiamento. É fundamental considerar a diversidade 

de situações urbanas e rurais, as características sociais e econômicas da população, a capacidade 

institucional do poder público, as fontes e a modelagem de financiamento e subsídio, as 

questões fundiárias, (urbana e rural), além da estruturação da cadeia produtiva da construção 

civil. Nesse aspecto, a identificação de fontes de recursos perenes e estáveis para alimentar a 

política de habitação, incluindo recursos onerosos para o financiamento habitacional e recursos 

não onerosos para subsídio, é fundamental para dar sustentabilidade ao PMHIS.

A 5ª Oficina de Capacitação dos Municípios para a elaboração do PMHIS dará continuidade às 

atividades dedicadas aos GTLs para compor e finalizar o Diagnóstico Habitacional, por meio das 

orientações do Roteiro 2, Terceiro Conteúdo - Estrutura Institucional e Capacidade 

Administrativa. 

O trabalho a ser desenvolvido pelos Grupo de Trabalho Local (GTLs) envolverá o levantamento 

dos marcos regulatório e legal existentes e de competência das três esferas de poder. Deve tratar 

em especial da legislação municipal, que precisa ser analisada ou elaborada na perspectiva de 

ampliar o acesso à terra para a população de menor renda. Trata-se de conhecer as normas que 

orientam e controlam o uso, a ocupação e a urbanização do solo, tais como: Plano Diretor, lei de 

zoneamento, legislação de ZEIS e as leis que disciplinam o parcelamento do solo. Em alguns 

casos, dependendo das características específicas de cada território, será necessário entender 

como incidem as normas que regulam outras questões, como a ambiental e do patrimônio 

histórico.

Sem dúvida, é necessário recuperar a cidade, ou seja, requalificar ambientalmente os 

assentamentos precários, dotando-os de infraestrutura e equipamentos urbanos. Para evitar a 

continuidade dessa ocupação precária é necessário oferecer alternativas para ampliar o acesso 

da população de menor renda ao mercado formal da habitação. Isso significa mudar o rumo da 

política urbana na direção de incorporar, na prática, a função social da propriedade, assim como 

aprimorar e consolidar o Sistema Nacional de Habitação (SNH), canalizando recursos e 

subsidiando a moradia para a população de mais baixa renda.

Apresentação
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Como o PMHIS não inaugura a política habitacional, mas interage com processos em 
curso, é muito importante conhecermos, pelo menos em linhas gerais, a trajetória dos 
fatos até chegarmos à atual Política Nacional de Habitação.

Antes de iniciar o conteúdo do roteiro propriamente dito, faremos uma breve 
retrospectiva sobre a história da política habitacional no Brasil.

Características do período 
• Produção de várias modalidades de moradias, pela iniciativa privada, para alugar a 

setores sociais de baixa e média renda (produção rentista). (Bonduki; 1999)
• População de baixa renda ocupando moradias precárias de forma coletiva (cortiços 

e casas de cômodo).
• Locação como alternativa mais comum de acesso à moradia (minoria proprietária 

Motivações
Superar problemas de salubridade nos centros urbanos que viviam num crescente 
surto de epidemias (cólera, varíola, febre amarela e outras) em decorrência do 
aumento de moradias precárias com densidade excessiva e sem saneamento.

Intervenção higienista / Autoritarismo sanitário
1889-1930

o1  momento 

Ações do poder público 
• Demolições de cortiços e outras 

habitações tidas como insalubres. 
• Ação de polícia para vigiar as condições de 

salubridade das habitações e de seus 
moradores.

•  Def in ição  por  le i  dos  padrões  
habitacionais para “moradia dos pobres”.

• Realização de obras para coleta de esgoto 
e distribuição de água.

Nos dias 27 e 28 de agosto foi realizada a terceira oficina do Ciclo de Capacitação para 
orientação do segundo conteúdo do Diagnóstico Habitacional, organizado em duas 
partes: 

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

Parte 5: Oferta habitacional.

Em outubro, no dia 26, foi realizada a quarta oficina desse Ciclo de Capacitação. 
Diferente das demais, nessa oficina toda a programação esteve voltada para a 
exposição do conteúdo desenvolvido pelos integrantes dos GTLs, referente a 
Necessidades e Ofertas Habitacionais. A atividade teve como objetivo avaliar os 
avanços e dificuldades que os grupos tiveram na elaboração dessa etapa do 
Diagnóstico Habitacional e, a partir dos resultados apresentados, definir agenda de 
monitoramento e assessoria técnica, por meio da tutoria da AGEHAB, para a 
consolidação dos conteúdos trabalhados.  

a
3  Oficina de Capacitação

a3  Oficina de Capacitação

Nesta quinta oficina, realizada nos dias 15 e 16 de dezembro de 2010, foi trabalhado o 
terceiro conteúdo para a elaboração do Diagnóstico Habitacional (estrutura 
institucional e capacidade administrativa), organizado neste Roteiro em três partes: 

Parte 8: Elaboração do documento com o terceiro conteúdo do 
Produto 2: Diagnóstico Habitacional.

Parte 7: Estrutura institucional e capacidade administrativa. 
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o3  momento 

Banco Nacional de Habitação (BNH)
1964 a 1986

Motivações
Criar um órgão federal central de financiamento habitacional, autossustentável, que 
viabilizasse o financiamento da “casa própria” para a crescente demanda, buscando 
atingir o apoio das massas e estruturar o setor da construção civil habitacional.

Características do período 
•Acesso à moradia por meio de financiamento da casa própria.
•Produção em série de grandes conjuntos habitacionais nas áreas periféricas das 

cidades.
•Produção predominante para classe média e não para baixa renda.
•Fortalecimento do papel econômico da política habitacional com geração de 

empregos e crescimento do setor da construção civil.

Ações do poder público 
•Criação do Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH). 
•Captação de recursos específicos para 

produção habitacional por meio do 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
(FGTS) e do Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo (SBPE), 
constituindo fontes de recursos estáveis.

•Produção descentralizada no território 
nacional, por meio de uma rede de 
Companhias de Habitação (COHABs) 
estaduais e municipais que operavam a 
partir de diretrizes centrais do BNH.

•Ampliação de quadros técnicos por meio 
das COHABs.

•Financiamento de mais de 4 milhões de 
novas unidades, sendo menos de 1/3 
(aproximadamente 1,2 milhão) para 
renda de até cinco salários.
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Obs.: embora não tenha sido o elemento motivador que prevaleceu, a definição de uma política voltada para o financiamento da casa 
própria - e não para a locação social - reforçava o propósito de combater as ideias comunistas e progressistas no país e levar a classe 
trabalhadora a um comportamento conservador em defesa do patrimônio. 

Ações do poder público 
•Aquisição, pelos IAPs, de muitas terras urbanas 

como instrumento de capitalização.
•Construção, pelos IAPs, de mais de 123 mil 

unidades para locação ou financiamento.
•Criação do primeiro órgão federal com 

atribuição específica para atuar no setor da 
habitação social no Brasil: Fundação Casa 
Popular (FCP).

•Construção, pela FCP, de mais de 18 mil 
unidades para financiamento. 

o2  momento 

Carteiras prediais dos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões) 
1930-1964

Fundação Casa Popular (FCP) 
1946 a 1964

Motivações
Por um lado, pressão social em decorrência do crescimento da demanda habitacional 
especialmente pelas classes trabalhadoras e, por outro, possibilidade de vultuosos 
recursos para financiamento da produção estatal de moradias por meio das carteiras 
prediais dos IAPs.

Características do período 
• Origem das políticas sociais de habitação. (Bonduki; 1999)
•Ambiguidade nas finalidades dos IAPs (seguridade social/capitalização imobiliária).
• Atuação concentrada em algumas capitais (não atuando na maioria dos municípios 

brasileiros).
• Baixa performance quantitativa.
• Ênfase na produção verticalizada (habitações coletivas). 
• Produção arquitetônica qualitativa (movimento modernista).
• Apadrinhamento político e clientelismo na indicação de demanda. (Bonduki; 1999)
• Impacto no mercado privado de produção habitacional para locação (produção 

rentista). 

Obs.: Os IAPs eram autarquias de nível nacional centralizadas no governo federal, nas quais a filiação se dava por categorias 
profissionais. (http://drprevidencia.terra.com.br/area_previdenciaBrasil.php)

Obs.: nesse período, em 1942, é aprovada a Lei do Inquilinato, que congela o preço dos aluguéis e dificulta o despejo dos inadimplentes. 
As novas regras desmotivam os investidores privados que construíam para alugar e, em médio prazo, a oferta de moradia por aluguel 
diminui. 
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Ministério das Cidades
2003 até os dias atuais

Motivações
Reestruturar a Política de Desenvolvimento Urbano criando um órgão que integrasse 
as políticas setoriais de ordenamento territorial, habitação, saneamento, transporte 
e mobilidade urbana, e institucionalizar a participação social no desenvolvimento da 
referida política. 

Características do período 
•A Política de Habitação se inscreve dentro da concepção de desenvolvimento 

urbano integrado, buscando garantir o direito à cidade.
•Resgate da moradia digna como vetor de inclusão social.
•Priorização do atendimento a famílias de baixa renda. 
•Incorporação dos movimentos sociais como agentes de promoção habitacional.

Ações do poder público 
•Criação do Conselho das Cidades (CONCIDADES).
•Elaboração e aprovação da Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano.

•Elaboração e aprovação, pelo CONCIDADES, da 
Política Nacional de Habitação (PNH).

•Criação do Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS).

•Elaboração do Plano Nacional de Habitação 
(PLANHAB).

•Incorporação dos projetos técnicos sociais aos 
programas de produção habitacional.

•Definição de recursos e criação/continuidade de 
programas diversificados para implementação da 
política habitacional: elaboração dos Planos 
Locais de Habitação de Interesse Social, 
Assistência Técnica, Produção Social da Moradia, 
Urbanização de Assentamentos Precários, 
Habitar Brasil BID-HBB, Crédito Solidário e outros. 
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o4  momento 

Desmonte do sistema de gestão habitacional 
1986 a 2003

Motivações
As traumáticas condições vividas pelos mutuários em decorrência dos aumentos 
insustentáveis das parcelas e do alto valor do saldo devedor tornou o BNH um dos 
órgãos públicos mais repudiados pela sociedade. Sua extinção foi apoiada pelos 
movimentos de redemocratização no país.  

Características do período 
•Ausência de estratégias nacionais para enfrentar as graves questões sociais e 

urbanas relacionadas à moradia.
•Redução significativa dos recursos e subsídios para habitação de interesse social.
•Enfraquecimento das políticas sociais.
•Iniciativas individualizadas de municípios e Estados, frente à pressão popular por 

resposta à moradia.

Ações do poder público 
•Extinção do BNH.
•Enfraquecimento do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH).

•Paralisação total dos financiamentos com 
recursos do FGTS, entre 1991 e 1995.

•Desestruturação institucional (o setor do 
governo que deveria responder pela gestão da 
política habitacional esteve subordinado a sete 
estruturas administrativas diferentes no 
governo federal).

•Recondução, após 1995, da postura do governo 
federal frente às questões habitacionais e 
criação de programa de urbanização de áreas 
precárias (Promoradia) e de programa voltado 
para a produção de moradia pelo setor privado 
(Apoio à Produção). Os dois programas 
utilizavam recurso do FGTS e tiveram um fraco 
desempenho quantitativo. 
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Marcos legais 

Em nosso regime político, a elaboração de uma lei tem que seguir várias etapas até 
que ela entre em vigor. É a Constituição Federal que define essas etapas. E mais, define 
que toda lei tem a responsabilidade de regulamentar direitos e deveres, com o 
objetivo de construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. 

Em geral, quem inicia a proposta de uma lei é o poder executivo ou legislativo, mas 
nossa Constituição diz que, em alguns casos especiais, o judiciário também pode fazê-
lo. O que muita gente não sabe é que a Constituição também permite que uma lei seja 
proposta por iniciativa da população. Essa é uma das formas importantes de exercitar 
a democracia participativa. 

Da estrutura institucional 

Processo de Formulação de uma Lei

                  Executivo                 Legislativo                   Judiciário                   Popular

Iniciativa de lei

Discussão

Aprovação

Sanção

Votação

Manifestação da opinião, 
favorável ou contra o projeto 
de lei, pelos parlamentares.

Debate sobre as motivações, o 
alcance e os efeitos do projeto 
de lei. Neste momento podem 

ser propostas emendas.

A partir do voto da maioria.

Chefe do executivo apoia a 
aprovação.

Promulgação

Publicação

Determinação da execução
da lei.

Vigência
Data a partir da qual a lei 

entra em vigor.

Dar conhecimento público 
pelo Diário Oficial. 

Veto parcial ou total.

Para que seja implementado, o PMHIS requer condições institucionais e 
administrativas compatíveis com a política pública, com os programas, as ações e os 
investimentos a serem previstos em suas Estratégias de Ação.

O diagnóstico das necessidades e ofertas habitacionais, já realizado pelo GTL, 
possibilitará uma adequada avaliação das condições institucionais e administrativas 
do município, no que diz respeito ao planejamento e gestão habitacional. 

Estrutura institucional e capacidade administrativa

Parte 7

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

Para conhecer e compreender a estrutura institucional relacionada à promoção 
habitacional, será fundamental acessar os marcos legais, as fontes de recurso e 
subsídio e os programas que têm relação com a promoção do acesso à moradia, 
refletindo sobre seu alinhamento, ou não, com a Política Nacional de Habitação.

No que diz respeito à capacidade administrativa, será importante conhecer e 
compreender as condições gerais da Prefeitura para conduzir a implantação do 
PMHIS e promover o acesso da população de baixa renda à moradia digna. Deve ser 
também analisado se a gestão habitacional é conduzida de forma articulada com as 
questões urbanas, sociais e ambientais.

Antes de iniciarmos o passo a passo para a realização desta etapa do diagnóstico, 
apresentaremos informações básicas sobre os seus componentes, contribuindo para 
uma avaliação consistente e um dimensionamento adequado acerca da importância 
e abrangência dos conteúdos a serem trabalhados.  
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Recurso e subsídio 

Todo o dinheiro recolhido pelo Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal compõe a 
receita pública, que serve para custear as despesas e os investimentos públicos.

As principais fontes para a composição da receita pública são provenientes de 
impostos, taxas, contribuições de melhorias e contribuições sociais.

Nenhuma despesa pública pode ser realizada sem estar fixada no Orçamento. 

Cabe ao Poder Executivo fazer o Planejamento Orçamentário, ou seja, planejar 
quanto e como será realizada a despesa a partir de uma estimativa de receita pública.  
Ao Poder Legislativo cabe aprovar o Orçamento, podendo ou não fazer emendas 
(mudanças).

Compõe o Planejamento Orçamentário:

Plano Plurianual (PPA) – plano que ordena as ações de governo no período de 
quatro anos, fixando objetivos e metas para as diversas áreas setoriais, observadas as 
perspectivas de arrecadação para o período.

Obs.: nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá 
ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, sob pena de crime de 
responsabilidade.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – define parâmetros para a aplicação dos 
recursos a partir da receita daquele ano, em atendimento às diretrizes e objetivos do 
PPA.

Programas

Os programas devem definir a forma de colocar em prática o que está estabelecido 
nas leis e/ou planos. Para que os programas tenham fontes de recursos e subsídios 
vinculados é preciso incluí-los nos instrumentos orçamentários legais (PPA, LDO, LOA) 
e/ou criar leis ordinárias, que definam quais fontes de recursos serão utilizadas para 
implementá-los. 
O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), por exemplo, além de ter seus 
objetivos, diretrizes e detalhamentos descritos em um documento geral, foi 
normatizado pela Lei 11.977/2009 e regulamentado por decretos. Os procedimentos 
de acesso a seus recursos foram detalhados em resoluções normativas e portarias 
ministeriais.  

Devemos saber também que as leis seguem determinada hierarquia. A Constituição 
Federal (CF), que é a base para a constituição estadual e a municipal (Lei Orgânica 
Municipal), é soberana sobre todas as demais leis. Nenhuma lei pode contrariar o que 
a CF determina, sob pena de perder seu efeito por inconstitucionalidade. 

Na sequência estão as leis complementares que existem, como o próprio termo 
afirma, para complementar e regulamentar as questões que a Constituição (federal, 
estadual ou municipal) trata de forma geral.  O Estatuto da Cidade, por exemplo, é 
uma lei complementar que regulamenta os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal. 
O Plano Diretor Municipal, em geral, é uma lei complementar que regulamenta o 
Capítulo da política urbana da Lei Orgânica Municipal que, por sua vez, deve estar em 
consonância com a Constituição Federal, com a Estadual e com as leis que as 
complementem como o Estatuto da Cidade.

Existem ainda as leis ordinárias, que tratam de matéria específica, não alterando nem 
complementando de forma direta a Constituição, podendo ainda regulamentar leis 
complementares. A Lei de Edificações ou Código de Edificações, é um exemplo.

Constituição
Federal

Constituição
Estadual

Constituição
Municipal

Emenda à 
Lei Orgânica

Emenda
Constitucional

Emenda
Constitucional

Lei federal
complementar

Lei federal
ordinária

Lei estadual
complementar

Lei estadual
ordinária

Lei municipal
complementar

Lei municipal
ordinária

Observação: Existem ainda leis delegadas e decretos legislativos.

Ao elegermos vereadores(as), deputados(as) estaduais e federais, senadores(as), 
prefeitos(as), governadores(as) e presidentes(as) passamos, por meio do princípio da 
representação, uma “procuração” para que eles elaborem e aprovem leis que podem 
interferir de forma direta e indireta nas nossas vidas e na qualidade de vida do lugar 
onde moramos.

Importante
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Conhecer e compreender os marcos legais e avaliar como o município tem se 
apropriado da legislação vigente na implementação da política habitacional. 

As informações relativas a esse passo devem ser organizadas em relatórios e quadros, 
possibilitando uma análise reflexiva sobre sua aplicação e seus efeitos.

Antes, portanto, de iniciarmos a análise e avaliação dos marcos legais, será 
importante compreender melhor o nosso sistema legislativo.  

O PMHIS deve estar de acordo com a legislação federal, estadual e municipal, cujos 
marcos centrais de referência para a política habitacional são a Constituição Federal a 
Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor.  

A Constituição Federal de 1988 definiu o município como um ente federativo, dando-
lhe autonomia e atribuindo-lhe poderes e competências específicas. É a primeira 
constituição brasileira a definir um capítulo sobre a política urbana (Capítulo II; 

o
Artigos 182 e 183). Em 2000, recebeu emenda em seu Artigo 6 , incluindo moradia 
como direito social.

Em 1989 foi aprovada e promulgada a Constituição do Estado de Goiás, que reitera e 
amplia a abrangência do artigo 182 da CF em seus Artigos de 84 a 87 e 147, e define, 
em seu Artigo 148, que “O acesso à moradia é dever do Estado, do Município e da 
sociedade e direito de todos, na forma da lei”.

Em 2001 foi publicada a Lei Complementar 10.257, que regulamenta o Capítulo da 
Política Urbana da Constituição Brasileira, normatizando a aplicação dos 
instrumentos da Política Urbana e a elaboração dos Planos Diretores e a Gestão 
Democrática das Cidades. 

Em 2004 o Conselho das Cidades aprovou a Política Nacional de Habitação (PNH), que 
tem como principal objetivo “retomar o processo de planejamento do setor 
habitacional e garantir novas condições institucionais para promover o acesso à 
moradia digna a todos os segmentos da população.” (MCidades)

Em 2005 é aprovado o principal marco legal da PNH, a Lei 11.124/2005, que institui o 
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e cria o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social (SNHIS).

o1  Passo

Administração pública 

A administração pública existe para executar as atribuições de um governo, cuidando 
dos bens e dos direitos da sociedade seguindo, conforme definido na Constituição 
Federal, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.

Para cada Estado ou município, assim como para o governo federal, existe uma 
estrutura organizacional, que deve ser definida em lei, atendendo aos pressupostos 
da Constituição Federal e, no caso do município, à Lei Orgânica Municipal. 

A estrutura organizacional deve corresponder à realidade de cada município, 
possibilitando o adequado atendimento às demandas da sociedade e o efetivo 
desenvolvimento local. O município de São Paulo (SP), por exemplo, tem uma 
estrutura organizacional diferente da de Goiânia (GO) que, por sua vez, é diferente da 
estrutura organizacional do município de Anhanguera (GO).

Cabe ao chefe do executivo municipal exercer seu governo, contando com a estrutura 
organizacional da prefeitura, e a cada chefe de pasta municipal (secretarias, 
diretorias, companhias municipais etc) administrar as áreas setoriais a ele afeitas, 
para o atendimento planejado e eficiente da sociedade.

Ao elegermos prefeito(a), governador(a) e presidente(a), repassamos a eles(as) os 
poderes de governar e indicar quem chefiará cada secretaria ou órgão da 
administração pública.  O perfil e a competência do(a) representante eleito (a) e das 
pessoas por ele(a) indicados terão interferência direta e indireta nas nossas vidas e na 
qualidade de vida no lugar onde moramos. 

Importante

Da capacidade administrativa
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Segundo a Constituição Federal (1988), o Plano Diretor, iniciativa de responsabilidade 
do executivo municipal, é a lei que estabelece quais são as funções da cidade e como a 
propriedade cumpre sua função social. O Plano Diretor estabelece as diretrizes gerais 
para o desenvolvimento urbano, regulamenta os instrumentos de política urbana do 
Estatuto da Cidade e também pode definir, em maior ou menor detalhe, as 
orientações para políticas, programas, projetos e ações de atendimento habitacional.

Avalie como o Plano Diretor tratou as questões habitacionais em seu município. Se as 
áreas destinadas para habitação de interesse social (AEIS/ZEIS) existem e onde foram 
localizadas. Se os instrumentos do Estatuto da Cidade regulamentados viabilizam, de 
alguma forma, a promoção ou financiamento habitacional.

Em alguns casos o Plano Diretor pode ter criado condições favoráveis para garantir o 
direito à cidade e o acesso à moradia. Em outros, pode não apresentar orientação 
para a política habitacional. Neste último caso, caberá ao PMHIS, além de propor 
estratégias e ações específicas para habitação, indicar alteração/complementação do 
Plano Diretor para que ele contemple, no ordenamento urbanístico, condições que 
viabilizem moradia digna para a população de baixa renda.

Além do Plano Diretor, é importante analisar a legislação urbanística e suas interfaces 
com a política habitacional, pois as leis municipais de uso, ocupação e parcelamento 
do solo podem dificultar ou facilitar o acesso da população de baixa renda à terra 
urbanizada. 

Regras relativas a tamanho mínimo do lote, usos permitidos e possibilidade de 
existência de mais de uma unidade por lote podem impactar no custo do 
empreendimento, no preço da terra, no aproveitamento ou não de áreas mais 
centrais para habitação de interesse social e outras questões também relevantes.

Além do Plano Diretor, o GTL deverá conhecer e articular o PMHIS com outros Planos 
(quando houver) como o Plano de Saneamento, Plano de Patrimônio Histórico, Plano 
de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente etc. 

É preciso também levantar e analisar as normas e legislação ambiental e os possíveis 
conflitos de sua aplicação em áreas já ocupadas ou destinadas à moradia. Com 
frequência, ocupações irregulares ocorrem em áreas de preservação e conservação 
ambiental, à revelia das restrições legais. 

As leis que criam e definem o funcionamento do fundo de habitação e/ou similar e as 
leis que criam e definem o funcionamento das instâncias de participação e controle 
social, como os conselhos de habitação e/ou similares, devem também ser analisadas 
avaliando seu impacto no processo de gestão democrática e sua eficácia para o 
controle social.  

Para melhor organizar as informações relativas aos marcos legais, apresentaremos 
abaixo um quadro síntese. Vale ressaltar que, caso existam outras legislações que o 
GTL considere relevante para o entendimento da estrutura institucional, elas deverão 
ser acrescentadas ao quadro e abordadas no relatório correspondente no roteiro.

Além de conhecer e compreender a legislação federal e estadual abordadas 
anteriormente, o GTL deverá conhecer o conteúdo, na Lei Orgânica Municipal, que 
trata da política urbana e habitacional, bem como conhecer e analisar o Plano Diretor 
do município, caso exista.  
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a) Lei de criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS (ou fundo equivalente) 

b) Lei de criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS (ou conselho equivalente) 

c) Lei do Plano de Habitação de Interesse Social - PMHIS

Componente 5: Legislação municipal referente ao Sistema Nacional de Habitação

O GTL deve observar a forma como as leis devem ser aplicadas e se o seu conteúdo 
possibilita essa aplicação (autoaplicabilidade), bem como seus efeitos na elaboração 
e implementação da política habitacional. Deve-se, ainda, observar neste contexto o 
quanto a aplicação dessas leis tem promovido a redução das diferenças e a inclusão 
social, o combate aos preconceitos e a promoção de uma sociedade mais justa e 
solidária (políticas afirmativas). 

Importante

O documento originado das orientações do 1º Passo deverá demonstrar a existência 
ou não dos marcos legais, se o seu conteúdo tratado está adequado à realidade 
municipal, se ele tem sido aplicado e se sua aplicação tem contribuído para avançar 
qualitativamente na questão habitacional. 

As informações levantadas nesta etapa do trabalho, no que diz respeito à legislação 
municipal, devem ser sistematizadas nos quadros 13 a 17, referentes ao Componente 
4,  e nos Quadros 18 e 19, referentes ao Componente 5. 

Para o preenchimento dos Quadros do Componente 4 utilize as seguintes 
orientações: 

1º Informe primeiramente a existência ou não do marco legal;
2º Caso o marco legal exista, escreva no local indicado o número da Lei e a data da 

mesma. 
3º Preencha os quadros com informações sobre o conteúdo do marco legal e 

analise cada conteúdo, completando as colunas “conteúdo” e “aplicação” 
conforme a legenda:

Conteúdo: analise se o conteúdo do Plano Diretor atende à realidade municipal: 

Quando o conteúdo não atende;
Quando o conteúdo atende parcialmente;
Quando o conteúdo atende plenamente;

Aplicação: verifique se os instrumentos e diretrizes previstos no Plano Diretor
são aplicados.  

Quando o conteúdo não atende;
Quando o conteúdo atende parcialmente;
Quando o conteúdo atende plenamente;

Quadro 12: Síntese dos marcos legais.

a) Constituição Federal 

b) Constituição Estadual 

c) Lei Orgânica Municipal 

Componente 1: Carta Magna de cada ente federado

Componente 2: Legislação urbanística e habitacional federal 

a) Desapropriação por utilidade pública (Decreto Lei 3.365/1941)

b) Loteamento Urbano (Decreto Lei 271/1967)

c) Registros públicos (Lei 6.015/1973)

d) Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979)

e) Parcelamento do Solo Urbano (Lei 9.785/1999)

f) Parcelamento do Solo Urbano (Lei 10.932/2004)

g) Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001)

h) Concessão de uso especial, de que trata o § 1º do Art. 183 da CF (MP 2.220/2001)

i) Sistema Nacional de Habitação (Lei 11.124/2005) 

j) Regulamentação da Lei 11.124 (Decreto Lei 5.796/2006)

k) Regularização Fundiária em Imóveis da União (Lei 11.481/2007)

l) Assistência Técnica para famílias de baixa renda (Lei 11.888/2008) 

m) Programa Minha Casa Minha Vida e Regularização Fundiária Urbana (Lei 11.977/2009)

Obs: em tramitação Substitutivo da Lei 6.766 (PL 3.057/2000).

a) Doação de lotes urbanos (Lei 12.229/1993)

b) Crédito Outorgado para aquisição de material de construção (Lei 14.542/2003)

c) Regularização de ocupação de imóveis urbanos de domínio do Estado (Lei 16.269/2008)

d) Conselho Estadual das Cidades (Decreto 7.086/2010)

e) Conselho Gestor de Habitação de Interesse Social (Lei 17.155/2010)l 

Componente 3: Legislação urbanística e habitacional estadual 

Obs: Foram elaborados Projetos de Lei para atendimento habitacional pelo crédito ICMS ou Projeto de Lei para
Regularização Fundiária.

a) Plano Diretor Municipal

b) Lei de Zoneamento Urbano (ou equivalente)

c) Lei de Parcelamento Urbano (ou equivalente)

d) Código de Edificações (ou equivalente)

e) Código de Posturas (ou equivalente)

f) Código Ambiental (ou equivalente)l 

Componente 4: Legislação urbanística e ambiental municipal
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(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Zoneamento Urbano?

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

Quadro 14: Legislação urbanística e ambiental do município, marco legal: lei de Zoneamento Urbano e/ 
                     ou Lei de Uso do Solo.

(b) LEI DE ZONEAMENTO URBANO/ LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (ou equivalente).

Sim Não Conteúdo Aplicação

Componentes a serem analisados na Lei de Zoneamento 
ou Uso e Ocupação do solo com vistas à temática 

habitacional

Existe na Lei de Zoneamento ou 
de uso e ocupação do solo? Síntese do conteúdo constante na Lei 

de Zoneamento ou Uso e Ocupação
do solo

Parâmetros urbanísticos especiais para áreas ou zonas destinadas
a ocupação habitacional de interesse social (ex: ocupação máxima
da área do lote, afastamentos frontais e laterais, percentual de 
aproveitamento da área, índice de permeabilidade, etc).

Escrever síntese do conteúdo ou, se for o caso, 
o Artigo, os Parágrafos, os Incisos e as Alíneas
que se referem a este componente

Zonas ou Áreas de Especial de Interesse Social (ZEIS).

Zonas dotadas de infraestrutura, inclusive em áreas centrais, para
fins de habitação popular (além das ZEIS).

Semaforização

(c) LEI DE PARCELAMENTO URBANO (ou equivalente).

Sim Não Conteúdo Aplicação

Existe na Lei de
Parcelamento? Síntese do conteúdo constante na Lei

de Parcelamento

Escrever síntese do conteúdo ou, se for o 
caso, o Artigo, os Parágrafos, os Incisos e as 
Alíneas que se referem a este componente

Componentes a serem analisados na Lei de Parcelamento
com vistas à temática habitacional

Definição de índices urbanísticos especiais para parcelamento
de interesse social (ex: percentual de área institucional, sistema 
viário, área verde etc).

Definição de dimensão especial do lote para parcelamento 
de interesse social.

Definição de banco de lotes ou instrumento equivalente para 
criação de banco de terras públicas voltadas para promoção de 
habitação de interesse social.

Semaforização

Quadro 15: Legislação urbanística e ambiental do município, marco legal: Lei de Parcelamento Urbano.

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Lei de Parcelamento Urbano?

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

Componente 4:  Legislação urbanística e ambiental do município.

(a) PLANO DIRETOR

Existe no PD?
Síntese do conteúdo constante no PD

Semaforização

Sim Não Conteúdo Aplicação

Diretrizes estabelecidas para a política de habitação.

Objetivos e metas para a política habitacional.

Instrumentos específicos visando a produção de moradia popular.

Instrumentos específicos voltados para cooperativas populares.

Programas como urbanização de assentamentos precários, 
regularização de loteamentos, recuperação de conjuntos 
habitacionais etc.

Parâmetros de uso e ocupação do solo condize
princípios da função social da propriedade.

ntes com os

Outorga onerosa do direito de construir

Parcelamento compulsório e IPTU progressivo (avaliando sua 
relação com a política de habitação).

Outros instrumentos voltados para a política habitacional, tais
como consórcios imobiliários e outros instrumentos com 
destinação de recursos para Fundo Municipal de Habitação.

Orientações específicas para o Plano Municipal de Habitação.

Princípios e objetivos que visem a ação articulada com os níveis de 
governo estadual e federal (avaliando sua relação com a política
de  habitação).

Instrumentos e mecanismos de controle social na política
de habitação.

Obs.: os itens acima citados seguem orientação da recente pesquisa promovida pelo Ministério das Cidades e que envolveu a análise de 18 
(dezoito) planos diretores de municípios goianos. Nos casos em que a aplicação e o conteúdo forem semaforizados como “parcialmente” o 
GTL deverá especificar no relatório os motivos dessa avaliação.

Escrever síntese do conteúdo ou, se for o caso, 
o Artigo, os Parágrafos, os Incisos e as Alíneas
que se referem a este componente

Componentes a serem analisados no PD com vistas
à temática habitacional 

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

Quadro 13: Legislação urbanística e ambiental do município, marco legal: Plano Diretor.

O município possui Plano Diretor?

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

No caso dos instrumentos previstos no Estatuto da Cidade, em especial, (i) a 
instituição de ZEIS – Zonas Especiais de Interesse Social, inclusive em áreas vazias; (ii) 
a demarcação de áreas dotadas de infraestrutura, inclusive em áreas centrais, para 
fins de habitação popular; (iii) o estabelecimento de parâmetros de uso e ocupação do 
solo condizentes com os princípios da função social da propriedade; (iv) a outorga 
onerosa do direito de construir; (v) o parcelamento compulsório e o  IPTU progressivo 
e sua relação com a política de habitação definida no Plano Diretor, devem ser 
observados a aplicação desses instrumentos em áreas definidas, seus  objetivos e o 
estabelecimento de prazos.

Importante
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Componente 5: Legislação municipal referente ao Sistema Nacional de Habitação (SNH)

As fontes de recurso estão definidas?

A qual órgão setorial da prefeitura o FMHIS está vinculado?

 (a) LEI DE CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – FMHIS (ou fundo equivalente)

Existe previsão para a destinação dos recursos do Fundo?

(   ) Sim
(   ) Não

(   ) Sim
(   ) Não

Indique qual

C
o

m
p
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n

e
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te
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al
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Le
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Quadro 18: Legislação municipal referente ao Sistema Nacional de Habitação, marco legal: Lei de criação
                     do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS). 

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Lei de Criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS? 

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

(b) LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – CMHIS (ou equivalente).

Quais segmentos compõem o Conselho e quantos

membros possuem cada um?

Quais a competências do Conselho?

Qual órgão setorial preside o Conselho?

Indique qual

C
o

m
p

o
n

e
n
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m

an
al

is
ad

o
s 

n
a 

Le
i.

Indique quais

Segmento 1: __________________________ Quantos membros?_______
Segmento 2: __________________________ Quantos membros?_______
Inserir quantos existirem.

O GTL deve observar a necessidade ou não de lei específica para que o Fundo funcione 
em sua plenitude como, por exemplo, no caso de se definir parte do recurso 
arrecadado com as taxas e licenças de construção ou outras fontes constantes no 
Código Tributário. Também devem ser observados e avaliados os prazos estabelecidos 
para que as receitas definidas como fonte sejam transferidas e/ou depositadas no 
Fundo, bem como os prazos estabelecidos na aplicação das mesmas para 
implementação da política habitacional.

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Lei de Criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS? 

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

Quadro 19: Legislação municipal referente ao Sistema Nacional de Habitação, marco legal: 
                      Lei de Criação do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS).

Importante

Sim Não Conteúdo Aplicação

Existe no Código? Síntese do conteúdo constante 
no Código de Edificações/Obras

Escrever síntese do conteúdo ou, se for 
o caso, o Artigo, os Parágrafos, os Incisos e as
Alíneas que se referem a este componente

Instrumentos de controle das atividades edilícias (licenciamento 
para início de obra/aprovação de projetos; alvará de construção; 
informação e análise de uso do solo, etc).

Normas de acessibilidade nas edificações, além da NBR9050
(ABNT).

Dimensionamento mínimo em relação aos compartimentos da 
habitação (área, iluminação e ventilação naturais, pé-direito).

 (d) CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES/OBRAS (ou equivalente)

Fiscalização de obras/edificações e procedimentos fiscais.

SemaforizaçãoComponentes a serem analisados no Código de
Edificações/Obras com vistas à temática habitacional

Quadro 16: Legislação urbanística e ambiental do município, marco legal: Código de Edificações/Obras.

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Lei de Parcelamento Urbano?

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:

Sim Não Conteúdo Aplicação

Existe no Código? Síntese do conteúdo constante
no Código de Postura

Licença para a localização e funcionamento comercial, industrial, 
prestador de serviço ou similar.

Regulamentação quanto ao sossego público em relação a ruídos
ou sons de qualquer natureza, excessivos ou evitáveis produzidos
por qualquer meio.

Regulamentação quanto a utilização dos meios de publicidade
e propaganda nos logradouros ou qualquer lugar de acesso ao
público.

 (e) CÓDIGO DE POSTURA (ou equivalente)

Fiscalização, procedimentos e penalidades em relação às normas
de postura (vistorias administrativas, infrações, multas, etc.).

Componentes a serem analisados no Código de Postura
com vistas à temática habitacional

Semaforização

Escrever síntese do conteúdo ou, se for 
o caso, o Artigo, os Parágrafos, os Incisos e as
Alíneas que se referem a este componente

Quadro 17: Legislação urbanística e ambiental do município, marco legal: Código de Postura.

(  ) Sim (  ) Não

Lei: 

Data:

O município possui Código de Postura?

Se a resposta for sim preencha o quadro a seguir:
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Quadro 20: Síntese dos marcos legais.

a) Plano Plurianual (PPA)

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

c) Lei Orçamentária Anual (LOA) Componente  

Componente 1: Orçamento municipal  

a) Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS)

b) Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (ou similar)

c) Programa(s) municipal(is) habitacional com recurso específico Componente 

Componente 2: Recursos próprios municipais

a) Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social

b) Fundo PROTEGE (Lei 14.469)

c) Programa Estadual de habitacional com recurso específico Componente

Componente 3: Recursos próprios estaduais  

a) Orçamento Geral da União (OGU)

b) Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)

c) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

d) Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)

e) Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)

f) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

g) Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)

Componente 4: Recursos federais  

O PMHIS também deve considerar as fontes de recurso específicas para a habitação 
de mercado, que estão concentradas no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 
(SBPE). Esse sistema vem movimentando, nos anos recentes, recursos expressivos, 
principalmente devido às medidas adotadas pelo governo federal para o setor desde 
2003, à estabilidade da moeda, ao aumento da renda dos brasileiros, ao crescimento 
da captação e à maior segurança jurídica. Portanto, o PLHIS deverá considerar que a 
demanda habitacional das faixas de maior renda deverá ser atendida essencialmente 
pelos financiamentos oriundos das instituições privadas do mercado. (EAD-PLHIS 
2009, pag.141)

Importante

O documento originado das orientações do 2º Passo deverá demonstrar a existência,  
ou não, de fonte de recursos e subsídios municipais, a coerência entre a capacidade 
orçamentária do município e os recursos destinados para habitação e se a utilização 
desses recursos tem contribuído para avançar qualitativamente na questão 
habitacional. 

o2  Passo

Conhecer e compreender as fontes de recursos e subsídios e avaliar como o 
município as tem utilizado para a promoção habitacional de interesse social. Refletir 
sobre o potencial dessas fontes para a implementação da política habitacional, 
considerando para isso os recursos onerosos para o financiamento e os recursos não 
onerosos para os subsídios.

Vale destacar que cada fonte de recurso tem um mecanismo de funcionamento com 
suas respectivas especificidades. Por exemplo, os recursos do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social (FNHIS) são recursos não-onerosos (a fundo perdido, 
sem retorno) e por isso se destinam às famílias de mais baixa renda. Já os recursos do 
FGTS, que são onerosos (financiamento, que retorna à fonte) e por isso quando não 
operados com mecanismos de subsídio, são destinados às famílias de maior renda, 
que podem arcar com um financiamento habitacional. (EAD-PLHIS 2009, pag.141).

Importante

As principais fontes de recursos e subsídios destinadas para o setor habitacional são:

Recursos próprios municipais.

Recursos estaduais, por meio de programas e fundos.

Recursos federais, por meio de programas e fundos.

Recursos de organismos internacionais, como o Banco Mundial (BIRD) e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Para detalhar e melhor organizar as informações relativas aos recursos e subsídios 
para habitação, apresentaremos um quadro síntese. Vale ressaltar que, caso 
existam outros recursos que o GTL considere relevantes para a implementação da 
política habitacional, eles deverão ser acrescentados no quadro e abordados no 
relatório correspondente. 
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o3  Passo

Conhecer e compreender os programas de implementação da política habitacional, 
refletindo como eles têm sido acessados pelo município para a promoção de moradia 
digna.

Cada programa tem mecanismos próprios de funcionamento e fontes definidas de 
recursos. É importante compreender as características de cada programa para 
planejar o enfrentamento dos problemas habitacionais em suas diversidades, 
definindo o programa mais adequado.

Importante

Para investir em habitação deverão ser definidos no Planejamento Orçamentário os 
programas e fundos para os quais serão destinados recursos. A destinação dos 
recursos deve estar contemplada no PPA, LDO e LOA. É muito importante a definição 
de fontes de recursos perenes e estáveis para a implementação da política 
habitacional. 

Importante

As informações levantadas nesta etapa do trabalho, no que diz respeito às fontes de 
recurso e subsídios municipais, devem ser sistematizadas nos quadros apresentados 
abaixo. 

Quadro 21: Quadro de sistematização dos dados referentes ao orçamento municipal 

Componente 1: Orçamento municipal  

RECURSOS

PPA
(colocar o período)

LDO
(colocar o ano)

LOA
(colocar o ano)

Definições orçamentárias relacionadas à política e/ou gestão habitacional  

Transcrever os conteúdos que tratem de forma direta ou indireta da 
temática habitacional 

Idem

Idem

SITUAÇÃO 
(ver orientação de preenchimento)

·Vermelho para “não está adequado” 

·Amarelo para “parcialmente adequado”

·Verde para “adequado“

·Vermelho para “não está adequado” 

·Amarelo para “parcialmente adequado”

·Verde para “adequado“

·Vermelho para “não está adequado” 

·Amarelo para “parcialmente adequado”

·Verde para “adequado“

Orientação para preenchimento da terceira coluna: avaliar se há coerência entre a capacidade orçamentária do município e os recursos destinados para 
habitação. Com certeza os recursos destinados serão insuficientes para solucionar todos os problemas habitacionais, mas deve ser analisado se há necessidade 
de mais recurso, considerando as condições orçamentárias do município.

Componente 1: Recursos próprios municipais

FONTE

FMHIS

OUTROS
FUNDOS

PROGRAMA 
(colocar o nome 

do programa)

Quadro 22: Quadro de sistematização dos dados referentes aos recursos municipais.

Origem dos recursos  

Descrever quais as fontes de 
recurso compõe o Fundo 

Idem

Descrever quais as fontes de 
recurso estão previstas para 
implementação do programa

Recursos destinados nos últimos cinco anos
(colocar o valor anual)

Coerência

• 
• Amarelo para “parcialmente coerente”

• Verde para “coerente“

Vermelho para “não está coerente” 

Idem

Idem

Utilização

Idem

Idem

• Vermelho para “menos do que 50% utilização” 
• Amarelo para “entre 50 e 100%”
• Verde para “100% de utilização“

Na área do financiamento à habitação, o Ministério das Cidades propôs um novo 

Sistema Nacional de Habitação, cujo desenho visa reunir os esforços dos governos 

(União, Estados e Municípios) e do mercado privado, além de cooperativas e 

associações populares, para combater o déficit habitacional.

O novo Sistema Nacional de Habitação foi dividido em dois subsistemas: (1) 

Subsistema de Mercado e (2) Subsistema de Habitação de Interesse Social – segundo 

a tese de que era preciso combinar ações para ampliar o mercado privado em direção 

às classes médias. E contempla ações de promoção pública voltadas para as 

populações de renda mais baixa, especialmente aquelas situadas no intervalo de 0 a 5 

s. m. 

Assim, parte de uma combinação das três fontes básicas de recursos destinadas a 

habitação (mercado, FGTS e fundo de subsídio), compostas de forma a atender todos 

os segmentos sociais necessitados de moradia. 

Essa medidas geraram uma grande elevação dos recursos privados e públicos ou sob 

gestão pública, injetados na produção de moradias a partir de 2004 – caso do FGTS e 

Poupança, criação do FNHIS, do Programa de Subsídios, do Crédito Solidário, do PAC 

Habitação, do Minha Casa Minha Vida, entre outros. E para que a estratégia tivesse 

sucesso, seria necessário racionalizar a aplicação de recursos por meio da formulação 

de Planos Habitacionais, em nível municipal, estadual e federal.

Para melhor organizar as informações relativas aos programas habitacionais federais 

e estaduais, apresentaremos organograma e quadro síntese. O GTL deverá 

complementar as informações relativas aos programas desenvolvidos e 

implementados pelo município.
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1) Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS)

Apoio à Melhoria das Condições de 
Habitabilidade de Assentamentos 

Precários

não-oneroso Emendas parlamentares à Lei Orçamentária 
Anual (LOA)

Processo de seleção pública de propostas 
realizado pelo MCidades

baixa renda Município, DF e Estados

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse 
Social – Modalidades Produção ou Aquisição 

de Unidades Habitacionais; Produção ou 
Aquisição de Lotes Urbanizados; 

Requalificação de Imóveis

Emendas parlamentares à Lei Orçamentária
Anual (LOA) Processo de seleção pública

de propostas realizado 
pelo MCidades

baixa renda Município, DF, estados e entidades
privadas sem fins lucrativos

Apoio à Produção Social da Moradia Entidades privadas sem fins lucrativos baixa renda Entidades privadas sem fins lucrativos

Apoio à Provisão Habitacional de Interesse
Social - Modalidade Prestação de Serviços

de Assistência Técnica

Emendas parlamentares à Lei Orçamentária
Anual (LOA)

Processo de seleção pública de proposta
 realizado pelo MCidades

Município, DF e estados

Processo de seleção pública de propostas
realizado pelo MCidades

Município, DF e estados

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

não-oneroso

não-oneroso

não-oneroso

Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais
de Interesse Social

não-oneroso

Programa de Subsídio à Habitação de 
Interesse Social - PSH

Instituições financeiras

Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat –PBQP-Habitat

Adesão voluntária dos agentes da cadeia
produtiva junto ao MCidades

Pessoa jurídica

oneroso baixa renda Município, DF e estados

baixa renda

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

oneroso

2) Orçamento Geral da União (OGU)

Carta de Crédito Associativo Agentes financeiros habilitados Pessoa físicaoneroso

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

3) Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

Pessoa física organizada sob a forma de
grupo associativo (condomínio, sindicato, 
cooperativa, associação, Cohab ou órgãos 

assemelhados)

Carta de Crédito Associativo oneroso Agentes financeiros habilitados

-

-

Programa de Apoio à Produção
de Habitações

População alvo
do FGTS

Pessoa jurídica

Programa de atendimento Habitacional 
através do Setor Público - PRÓ-MORADIA

(Urbanização e regularização de 
assentamentos precários, Produção de 

Conjuntos Habitacionais e 
Desenvolvimento Institucional)

oneroso

oneroso Órgãos Públicos (Carta Consulta aos
agentes financeiros)

Agentes financeiros habilitados

baixa renda Município, DF e Estados 
(Adm. Direta e indireta)

Pessoa FísicaDescontos nos financiamentos
a pessoas físicas

Agentes financeiros até R$ 1.850oneroso

Quadro 23: Síntese das fontes de financiamento habitacional

Governo Federal

PAR

PMI

Crédito Solidário

FAT

FDS

Assist. Técnica

PLHIS/ PMHIS

SNHIS

UAP

HIS 

Prod.

Lote Urb.

Requalif.

Aquisição

PSN

PBQP-Habitat

PSH 

Prod.

Aquisição

Individual

Associativo

UAP

HIS

DI

Prod.

Aquisição

Requalif.

Prod.

Reforma

Materiais

PNHR

Abaixo de 50 mil hab.

Pró-moradia

Apoio à Produção

Carta de Crédito

Subsídios

PPI-favelas

FNHIS OGU 

PAC 

FAR

DI

MCMV 

Requalif.

Reforma

Materiais

Prod.

Lote Urb

Aquisição

FGTS

OGU Orçamento Geral da União

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento

MCMV - Minha Casa Minha vida

SNHIS - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social

FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social

UAP - Urbanização de Assentamentos Precários

HIS - Habitação de Interesse Social

DI - Desenvolvimento Institucional

PSM - Programa Social de Moradia

PLHI - Plano Local de Habitação de Interesse Social

PSH - Programa Social de Habitação

PBQP - Habitat - Programa Brasileiro de Qualidade Popular- Habitat

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FAR - Fundo de Arrendamento Residencial

 - FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador

FDS - Fundo de desenvolvimento Social

PPI - Programa Prioritário de Intervenção - Favelas

PAR - Programa de Arrendamento Residencial

PMI - Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos

PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural

 - 

Fluxograma: Programas habitacionais federais, incluindo PAC e PMCMV

Legenda 
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Governo Estadual

Quadro 24: Sistematização das fontes de financiamento habitacional do município

Governo Municipal

1) Programa...

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

O documento originado das orientações do 3º Passo deverá demonstrar a existência, 
ou não, de programas habitacionais municipais, a produção habitacional por esses 
e/ou outros programas (estaduais e federais) e a adequação, ou não, dos programas 
às características das comunidades atendidas. Deverá também ser avaliado o grau de 
dificuldade para o município contratá-los e operá-los.

Programa de Arrendamento
Residencial - PAR

Construtoras encaminham
Projetos à CAIXA

Construtorasoneroso baixa renda 

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

4) Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)

Programa Crédito Solidário Financiamento direto ao beneficiário Cooperativas e associaçõesoneroso baixa renda 

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

5) Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)

Projetos Multissetoriais Integrados
Urbanos (PMI)

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico Social (BNDES)

até 3 S.M. Município, DF e estados

Financiamento de projetos de
infraestrutura urbana,  

serviços públicos básicos

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico Social (BNDES)

até 3 S.M. Município, DF e estados

FAT Habitação – imóveis na planta,
aquisição ou construção

Financiamento direto ao beneficiário Pessoa física

oneroso

oneroso

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

6) Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

oneroso -

PMCMV acima de 50 mil habitantes oneroso Agentes financeiros 0 a 10 S.M. Município, DF, Construtora,Entidades

PMCMV abaixo de 50 mil habitantes não-oneroso Processo de seleção pública de
propostas realizado pelo MCidades

0 a 3 S.M. Município, DF e Estados

PHPE - Programa Habitacional Popular
Entidades - Minha Casa Minha Vida

não-oneroso Processo de seleção pública de propostas
realizado pelo MCidades

0 a 3 S.M. Entidades

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

7) Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

PAC 1 (urbanização de assentamentos 
precários; saneamento; pavimentação e 

prevenção de riscos)

oneroso/
não-oneroso

Processo de seleção pública de propostas
realizado pelo MCidades

baixa renda Município, DF e estados

PAC 2 (urbanização de assentamentos 
precários; saneamento; pavimentação e 

prevenção de riscos)

Processo de seleção pública de
propostas realizado pelo MCidades

Município, DF e estados

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

8) Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

oneroso/
não-oneroso

baixa renda

Sec. das Cidades/ FEHIS até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-oneroso

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

1) Programa Morada Nova (“Cheque Moradia”)

I –Aquisição e doação de lotes urbanos/urbanizados - 
identificar, vistoriar e propor a arrecadação de lotes para 

doação;

Sec. das Cidades/ FEHIS até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoII – Melhoria da unidade habitacional, em condições 
inadequadas de habitabilidade e/ou acessibilidade para 

idosos e/ou pessoas com deficiência;

Sec. das Cidades/ FEHIS até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoIII – regularização fundiária (antigo Habitar Legal) - identificar, 
vistoriar e regularizar todos os loteamentos implantados 
pelo Estado, entregando as escrituras aos proprietários;

Agência Goiana de 
Habitação (AGEHAB)

/ Sec. das Cidades

até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoIV – Cheques Moradias Rural, Urbano, Servidor Público, 
Reforma, Comunitário, Reforma/Acessibilidade e Infra-

estrutura - em parceria com municípios e entidades 
financiadoras;

Sec. das Cidades/ 
Fundo PROTEGEGOIÁS

até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoV – Quitação de financiamentos habitacionais para a 
população carente;

Sec. das Cidades de 3 a 6 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoIV –Financiamento a pessoas físicas para aquisição de 
unidade habitacional - para construção, ampliação e reforma 

de unidade habitacional, sob a forma de arrendamento 
residencial com opção de compra;

Sec. das Cidades/ FEHIS de 3 a 6 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoVI – Construção e doação de moradias - construir moradias 
populares destinadas à família de baixa renda. 

Agência Goiana de Desenvolvimento
Regional (AGDR)

até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-oneroso

Programas Recursos Fontes Faixa de
Renda Solicitante

2) Programa de Desenvolvimento Local e Urbanístico

I – Obras de Ação Urbana (regiões norte, nordeste e 
entorno do DF) – construção de Centros populares de 

comercialização, urbanização de lagos e praças

Agência Goiana de Desenvolvimento
Regional (AGDR)

até 3 S.M. Municípios, entidades, 
associações e pessoa física

não-onerosoII – Implantação de infraestrutura no Entorno do DF – 
construção de unidades habitacionais
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Quadro 26: Quadro de sistematização das informações referentes à estrutura administrativa
                      responsável pelo planejamento e gestão da política habitacional no município

Da estrutura organizacional  

1. A administração pública municipal (Poder Executivo) conta atualmente com: 
 funcionários, sendo  efetivos e  comissionados. 

2. A estrutura organizacional básica da Prefeitura é composta por:  secretarias e 
 órgãos da administração indireta (companhias, agências, empresas municipais etc).

3. A receita corrente anual (média dos últimos quatro anos) é de: .

4. O órgão setorial responsável pelo planejamento e implementação da política habitacional no município é
.

Obs.: caso esse órgão não componha a estrutura de primeiro escalão da Prefeitura, descrever a qual
secretaria ou instância ele está subordinado.

5. O órgão setorial responsável pelo planejamento e implementação da política habitacional no município é
.

6. Segundo o  do órgão, sua função é 
.

colocar quantidade
 quantidade quantidade

colocar quantidade
colocar quantidade

colocar valor

O GTL deverá inserir o organograma da estrutura organizacional básica da Prefeitura

colocar o nome do órgão e especificar se é da administração direta ou indireta

colocar o nome do órgão e especificar se é da administração direta ou indireta

O GTL deverá inserir o organograma da estrutura organizacional da pasta responsável pela habitação

 informar se é estatuto, regimento ou similar escrever em linhas gerais
qual a descrição dos objetivos, diretrizes e missão do órgão formalizados em seu estatuto, ou similar

Do quadro de funcionários

1. A pasta conta atualmente com  funcionários, sendo 
 comissionados. 

2. Dos funcionários lotados na pasta,  tem formação em nível superior, 
 em nível técnico,  em nível médio,  em nível básico e 

 dos funcionários semialfabetizados ou sem alfabetização. 

3. O chefe da pasta tem formação 
. 

colocar quantidade colocar quantidade efetivos e 
colocar quantidade

colocar quantidade colocar 
quantidade colocar quantidade colocar quantidade
colocar quantidade

informar se é de nível superior, técnico, médio ou básico. No caso de nível
 superior ou técnico, informar área de formação

Da logística

1. Atualmente, está instalado(a) 
 e as dependências  .

2. Conta com  veículos para atender às atividades externas. 

3. Conta com  computadores e os projetos são desenvolvidos em programa 
.  

colocar o nome da secretaria ou órgão em informar se é prédio próprio ou 
alugado informar se são ou não adequadas para o funcionamento da instituição

colocar quantidade

colocar quantidade informar 
no nome do programa

Quadro 25: Quadro de sistematização das informações referentes à produção habitacional
                     por programa.

PROGRAMA
Quantidade de 

unidades ofertadas nos 
últimos 5 anos

Adequação do programa 
às características das 

comunidades

Grau de dificuldade 
para o município 

contratar o Programa

Grau de dificuldade 
para o município 

operar o Programa

Colocar o nome do 
programa e se é 

federal, estadual ou 
municipal.

Obs.: Informar os casos 
em que foram operados 
dois ou mais programas 
conjuntamente para um 

mesmo atendimento

Total por programa

o4  Passo

Conhecer e compreender a estrutura administrativa do município, avaliando sua 
capacidade de gestão, identificando as relações e articulações interinstitucionais que 
viabilizam a implementação de uma política habitacional em sintonia com as políticas 
urbanas, sociais e ambientais. 

Para conhecer e compreender a capacidade administrativa da Prefeitura na área 
habitacional será importante analisar as condições logísticas para gestão, o quadro 
técnico e administrativo e a forma como o órgão responsável pela habitação vem 
atuando no planejamento e na implementação da política habitacional.

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

Para que a questão habitacional seja conhecida, planejada e gerida com eficiência e 
eficácia pela administração pública municipal, é necessário que a estrutura 
administrativa responsável por essa área setorial tenha condições logísticas, 
administrativas e técnicas equivalentes à dimensão dos problemas e desafios a serem 
enfrentados. Agora que as questões territoriais e habitacionais do município estão 
diagnosticadas, a reflexão sobre a estrutura administrativa existente e a necessidade, 
ou não, de qualificá-la, pode ser realizada de forma ampla, amadurecida e 
responsável. 

As informações levantadas nesta etapa do trabalho devem ser sistematizadas no 
quadro 25. 
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Parte 8
Elaboração do documento contendo o terceiro

conteúdo do Produto 2: Diagnóstico Habitacional

Esta parte do Roteiro tem como proposta orientar a organização das atividades e dos 
documentos a serem gerados como terceiro 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 as tabelas e imagens (fotos, ilustrações) sejam 
adequadamente aplicadas 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, 
fundamento e de fácil compreensão.

Da estruturação do documento contendo o terceiro
conteúdo do Produto 2: Diagnóstico Habitacional

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 
terceiro 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 terceiro 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 com o GTL e atividades de campo. Também deve constar neste capítulo o 

Das relações e articulações intergovernamentais

Como afirmado anteriormente, a gestão habitacional deve ser conduzida de forma articulada com as questões 
urbanas, sociais e ambientais. Preencha a coluna abaixo informando se a

 tem recebido apoio e/ou desenvolvido parcerias para planejar e implementar a 
política habitacional do município.

 colocar o nome da secretaria ou órgão 
setorial que cuida da habitação

(  ) Vermelho para ruim  (   ) Amarelo para razoável  (  ) Verde para boa  

 Secretaria ou área responsável por:

Planejamento
Colocar o nome do órgão responsável pela área em questão

Obras
Colocar o nome do órgão responsável pela área em questão

Meio ambiente
Colocar o nome do órgão responsável pela área em questão

Cidadania/Ação Social
Colocar o nome do órgão responsável pela área em questão

Procuradoria Geral do Município
Colocar o nome do órgão responsável pela área em questão

Nível de apoio e/ou parceria

Preencher de forma semaforizada conforme
orientado acima

Idem

Idem

Idem

Idem

Obs.: o GTL deve incluir outros órgãos caso haja algum nível de articulação e integração com eles, que contribuam no planejamento e implementação 
da política habitacional. 

Durante muito tempo a questão habitacional foi tratada como uma questão restrita à 
execução de obras, o que se evidenciou em vários municípios brasileiros na 
estruturação de uma secretaria de obras ou infraestrutura que, em alguns casos, 
tinha um departamento ou coordenação de habitação ou, na maioria das vezes, 
assumia a construção das “casinhas” como uma das atividades da pasta. Essa visão 
distanciou a promoção habitacional das políticas sociais e, em muitos casos, das 

Importante

Será também importante avaliar as articulações e parcerias que estão sendo firmadas com outras entidades, 
não governamentais, com o propósito de implementar a política habitacional do município. Assim, preencha 
coluna abaixo informando o nível dessas articulações e parcerias.

 Secretaria ou área responsável por:

Setor privado da construção civil

Setor privado de atividade econômica de grande 
impacto na região

Movimentos populares ou entidades sociais que
atuam na promoção habitacional

Associações de moradores

Nível de apoio e/ou parceria

Preencher de forma semaforizada conforme
orientado acima

Idem

Idem

Idem

Das articulações e parcerias interinstitucionais 

(  ) Vermelho quando não existir  (   ) Amarelo quando existir de forma precária  (  ) Verde para quando existir

Obs.: o GTL deve incluir outras parcerias, caso existam.
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Para que um processo seja realmente participativo, é fundamental que as pessoas 
tenham acesso a ele compreendam as informações. Às vezes, isso não é uma tarefa 
fácil! Apresentar dados, expor ideias, 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 para apresentação do terceiro conteúdo do 
Produto 2: Diagnóstico habitacional em sala de aula. Qualquer dúvida, entrar em 
contato com o (a) tutor (a) do município.

A AGEHAB disponibilizará todos os quadros indicados neste Roteiro.
Acesse o site www.agehab.go.gov.br

Da apresentação

plano de comunicação adotado para a difusão das informações nesta etapa dos 
trabalhos e os resultados de todas estas ações.

3) ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Relatórios, quadros e ilustrações contemplando todos os itens deste capítulo:
3.1) Marcos Legais
3.2) Fontes de Recursos e Subsídios
3.3) Programas

4) CAPACIDADE ADMINISTRATIVA

4.1) Estrutura Organizacional
4.2) Quadro de funcionários
4.3) Logística
4.4) Relações e articulações intergovernamentais
4.5) Articulações e parcerias interinstitucionais

5) ANEXOS

Atas
Painel de sistematização das reuniões e atividades
Fotos


