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Este Roteiro foi elaborado pela equipe da AGEHAB, em parceria com a Secretaria das 
Cidades e assessoria técnica do Instituto Brasileiro de Administração Municipal 
(IBAM), e tem por objetivo orientar os integrantes dos Grupos de Trabalho Local 
(GTLs) 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 conteúdo do Produto 
3: Estratégias de Ação.

O Produto Estratégias de Ação corresponde à terceira e última etapa de elaboração do 
PMHIS. Ao final da execução das atividades propostas neste roteiro, cada Município 
que participa do Ciclo Capacitação e cumpriu os roteiros anteriores terá as 
informações essenciais para consolidar seu Plano, segundo as orientações gerais do 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), do Ministério das Cidades, 
e de acordo com a realidade e inserção do município no Estado de Goiás.

Vamos recordar o processo de elaboração do PMHIS

Até este momento, o Ciclo de Capacitação para Elaboração do PMHIS abordou as duas 
primeiras etapas do processo: Proposta Metodológica e Diagnóstico Habitacional. No 
total, foram realizadas cinco oficinas de capacitação e fornecidos aos municípios 
quatro roteiros de trabalho, conforme o quadro a seguir:

Roteiro para elaboração 
do Produto 3 do PMHIS:

Conscientes da missão que nos cabe, de atuar para promover o desenvolvimento econômico e 

social de nosso Estado, e num setor que interfere diretamente na vida das famílias e na dinâmica 

das cidades, como é o caso da habitação, colocamos à disposição dos 246 municípios goianos 

toda a experiência e competência técnica AGEHAB para auxiliar as prefeituras na elaboração dos 

Planos Municipais de Habitação de Interesse Social (PMHIS). Fizemos chamamento aos 

municípios para firmar convênio de cooperação técnica com a AGEHAB; abrimos novo prazo para 

permitir a adesão de todos que necessitassem dessa parceria. Enfim, criamos todos os canais 

possíveis para apoiar as administrações municipais na elaboração de seus Planos de Habitação, 

instrumento que será exigido das prefeituras como requisito básico para se pleitear recursos 

para moradia.

Por isso, é com orgulho que realizamos a 6ª Oficina de Capacitação para Elaboração do PMHIS, 

completando um ciclo de atividades que visa orientar e qualificar os Grupos de Trabalho Locais 

(GTLs) para o planejamento do setor habitacional dos municípios. Esta Oficina terá como tema o 

conteúdo do Produto 3 do PMHIS: Estratégias de Ação. Tema primordial para o gestor público, 

que precisa de ferramentas adequadas para conduzir a tomada de decisão e orientar o 

desenvolvimento de projetos habitacionais, a alocação de recursos, a aplicação, definição ou 

revisão de marcos regulatórios e legais.

Tenho a convicção de que, ao finalizarmos a 6ª Oficina, estaremos partilhando um novo 

momento na história da habitação em Goiás, uma momento de muita riqueza, compreensão 

histórica e social de um direito fundamental do cidadão, que é o direito à moradia, à construção 

de um ambiente seguro para a vida em família e em comunidade. E mais que isso: cada um aqui 

será um agente de transformação, de qualificação da gestão pública para promover o 

desenvolvimento harmonioso e sustentável do setor habitacional, em sintonia com o Estatuto 

das Cidades. Construiremos não só planos de habitação, mas uma nova forma de gestão pública, 

em que a histórica luta popular em defesa do direito de moradia será materializada em um 

documento elaborado a muitas mãos, enriquecido pela diversidade das experiências de vida e 

múltiplas competências técnicas. 

Portanto, façam bom uso dessa oportunidade de qualificação para oferecer à sociedade o 

melhor e mais justo Plano de Habitação que pudermos construir. Os desafios são muitos. Mas 

acredito firmemente que a vontade de superá-los é o mais valioso capital de que dispomos. E 

cada participante presente nesta Oficina é uma demonstração clara de que há compromisso e 

responsabilidade social com o desenvolvimento sustentável de nosso Estado. 

Bom trabalho a todos e sucessos nessa trajetória, que será muito vitoriosa!

Apresentação

Etapas Oficina Conteúdo Trabalhado

Proposta Metodológica - Produto 1: 
Informações gerais sobre a metodologia de elaboração dos PMHIS
Passo a passo para elaboração do Produto 1
Identificação de Atores Estratégicos

Organização do Plano de Comunicação
Definição das Regiões de Cobertura e Pontos de Apoio

Diagnóstico Habitacional - Primeiro Conteúdo do Produto 2
Informações gerais sobre o Diagnóstico Habitacional dos PMHIS
A história do lugar e relações regionais
Necessidades Habitacionais

Diagnóstico Habitacional - Segundo Conteúdo do Produto 2 
Oferta Habitacional

Elaboração, publicação e execução de audiências públicas

Diagnóstico Habitacional - Terceiro Conteúdo do Produto 2 
Estrutura institucional e capacidade administrativa

Oficina 1
(28 e 29/05/2010)

Oficina 2
(29/6 a 01/7/2010)

Oficina 3
(27 e 28/08/2010)

Oficina 4
(26/10/2010)

Oficina 5
(15 e 16/12/2010)

Etapa 1:
Proposta 
Metodológica

Etapa 2:
Diagnóstico
HAbitacional

Marcos Abrão Roriz
Presidente - Agência Goiana de Habitação
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Nesta 6ª oficina, a etapa Estratégias de Ação será trabalhada em quatro partes no 
presente roteiro:

a
1  Oficina de Capacitação

a
2  Oficina de Capacitação

a
5  Oficina de Capacitação

a5  Oficina de Capacitação

Parte 1: Informações gerais sobre as Estratégias de Ação dos PMHIS

Parte 2: Consolidação das informações do Diagnóstico Habitacional

Parte 3: Formulação das Estratégias de Ação

Parte 4: Elaboração do documento final do Produto 3:
Estratégias de Ação

Com base no Diagnóstico Habitacional, o GTL, na condição de equipe responsável 
pela elaboração do PMHIS, deverá consolidar as propostas preliminares do PMHIS, 
preparando-se para discuti-las com a comunidade local. As estratégias do PMHIS 
deverão conter, de acordo com os problemas identificados, programas e/ou ações 
para provisão de novas unidades habitacionais, adequação das existentes, 
urbanização e regularização de assentamentos precários, desenvolvimento 
institucional do setor habitacional, dentre outras medidas necessárias para garantir 
inclusão territorial e acesso à moradia digna nas áreas urbanas e rurais.

Para tanto, o PMHIS deverá ter consolidado o diagnóstico habitacional e, a partir dele, 
estabelecer os objetivos a serem alcançados pela política habitacional do município. 
Para o alcance destes objetivos deverão ser definidos programas e/ou ações, os 
responsáveis pela sua implementação, recursos e fontes de financiamento para os 
mesmos e as áreas municipais onde elas ocorrerão. Deve prever, ainda, prioridade de 
implementação dos programas e/ou ações e os mecanismos de monitoramento, 
avaliação e revisão de todo o plano ao longo do tempo.

Informações gerais sobre as Estratégias de Ação dos PMHIS

Parte 1

O detalhamento de programas e ações deverá ser proporcional à complexidade de 
cada município. Assim, para municípios de menor porte e problemas de menores 
dimensões, por exemplo, provavelmente não caberá a previsão de vários programas, 
mas muito mais a formulação de ações integradas capazes de solucionar a demanda 
atual e futura por habitação. Em Municípios maiores, é provável que seja necessário 
estruturar programas específicos para tratar de problemas distintos, o que exigirá da 
Prefeitura capacidade administrativa para atuar em várias frentes de trabalho. A 
própria organização da Prefeitura para lidar com os problemas identificados poderá 
ser uma das linhas de trabalho propostas pelo Plano.

Importante

Para formulação dos programas e ações no âmbito municipal, é fundamental ter 
como referência as linhas programáticas (ANEXO 1) previstas no Plano Nacional de 
Habitação (PLANHAB) bem como programas do Governo Federal e do Governo do 
Estado de Goiás. Para relembrar, consulte o Roteiro Terceiro Conteúdo – Produto 2. O 
3º Passo daquele roteiro é dedicado aos programas de implementação da política 
habitacional. A partir daí poder-se-á identificar as principais fontes de financiamento 
da habitação e se buscar articulações entre os diversos agentes públicos e privados 
que atuam no setor.
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É importante que os programas e ações do PMHIS obedeçam às diretrizes do Plano 
Diretor, quando for o caso, e consigam dialogar com as demais políticas setoriais do 
Município, em especial com programas voltados para a melhoria da mobilidade 
urbana e do transporte público, do saneamento básico, da preservação ambiental e 
da preservação do patrimônio histórico. Porém, o PMHIS pode também orientar a 
revisão ou elaboração de novos marcos regulatórios, tais como: Plano Diretor, leis de 
uso, ocupação e parcelamento do solo e leis de Zonas de Especial Interesse Social 
(ZEIS).

POLÍTICA URBANA E O PMHIS

Passando do Diagnóstico para as Propostas...

Mas qual é o prazo do PMHIS? 

 Os programas e ações que comporão o PMHIS, em especial a definição de prioridades 
de investimento do município na área habitacional, serão orientados pelos resultados 
do diagnóstico habitacional em todas as suas dimensões: a compreensão da história 
do lugar e suas relações regionais; o dimensionamento das necessidades 
habitacionais; a avaliação da oferta habitacional atual; e análise da estrutura 
institucional e capacidade administrativa do município. 

Espera-se que, na etapa anterior, tenham sido organizadas as principais informações 
que subsidiarão a tomada de decisões quanto a investimentos e prioridades de ação. 
Espera-se também que o processo de elaboração do PMHIS tenha constituído um 
campo de interlocução, discussão e deliberação no qual a população tenha uma 
participação informada e ativa.

Para cada problema ou questão identificado no Diagnóstico Habitacional, deverão ser 
formuladas propostas discutidas e aprovadas com a participação da população. O 
PMHIS deve orientar a atuação do Município no campo da habitação ao longo do 
tempo. O próprio plano irá fixar o seu prazo de vigência e os momentos de revisão, 
quando poderão ser avaliados resultados parciais de sua implementação e 
promovidos ajustes às propostas inicialmente pensadas. 

Não está previamente definido pela legislação vigente qual deve ser o prazo do 
PMHIS. É importante, porém, que o plano abranja um período superior a dois 
mandatos municipais, deixando claro que se trata de uma política de longo prazo, que 
atravessa diferentes gestões. Recomenda-se adotar como horizonte temporal do 
PMHIS o período de 12 anos e que cada revisão ocorra no mesmo ano do PPA. Desta 
forma o plano terá vigência até 2023, mesmo prazo fixado para o PLANHAB. Em todo 
caso, será importante avaliar o tempo necessário para atender às necessidades 
habitacionais levantadas, o que poderá variar de município para município.

Além da definição do horizonte temporal, recomenda-se que o PMHIS desenvolva ao 
menos dois cenários para a implementação dos programas propostos. Um, 
denominado conservador, que deverá considerar que, até 2023 (ou ano que marque 
o horizonte temporal do plano), será mantido o mesmo padrão de investimentos 
(aplicação de recursos no setor habitacional) observado nos últimos anos. Outro 
cenário, chamado de otimista, irá prever o aumento dos recursos para área de 
habitação no município, seja pela alocação de mais recursos próprios, seja pela maior 
capacidade de acesso a recursos estaduais e federais, ou mesmo pela maior 
participação do setor privado.

Projetando-se as necessidades habitacionais para o ano de referência adotado, 
provavelmente se verificará que no cenário conservador as necessidades 
habitacionais tenderão até a aumentar em relação à situação atual identificada no 
diagnóstico. No cenário otimista, serão trabalhadas as estratégias para equacionar os 
problemas e até reduzir o déficit habitacional. 

Logicamente, espera-se que o próprio processo de elaboração do PMHIS ampliará a 
capacidade de ação do município no setor habitacional e que a implementação do 
plano terá como referência o cenário otimista.

Como já explicado nos roteiros anteriores, o PLANHAB é referência central para 
elaboração dos PMHIS. Elaborado pelo Ministério das Cidades por meio de um 
processo de discussão nacional, o PLANHAB abrange o período de 2009 a 2023 e 
considera dois cenários de investimentos que têm como referência uma avaliação do 
crescimento da economia, da evolução da carga tributária e da sua distribuição entre 
União, Estados e Municípios. O primeiro cenário considera que será mantida em todo 
o período a porcentagem do Orçamento Geral da União (OGU) destinada à habitação 
no PPA 2008-2011. O segundo cenário trabalha com o horizonte indicado na Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) da Moradia Digna, que estabelece em 2% a 
porcentagem destinada à habitação no orçamento da União e em 1% a porcentagem 
do orçamento dos Estados e Municípios (PLANHAB, 2009).

Importante

Em síntese, a missão do grupo é:

Rever e consolidar as principais informações e análises do Diagnóstico Habitacional;

Propor programas e ações para enfrentar os problemas identificados, com 
detalhamento de prioridades, recursos, fontes de financiamento e indicadores de 
monitoramento;

Indicar as áreas do município onde incidirão as ações e/ou programas propostos;

Estabelecer os objetivos do PMHIS;

Garantir a participação efetiva da população para a implementação do PMHIS.
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Durante a etapa de Diagnóstico Habitacional foi trabalhado pelo GTL um grande 
conjunto de informações. Com este acúmulo de informações, é possível, hoje, o GTL 
apresentar a compreensão da dinâmica urbana e habitacional no município que 
fundamentará as propostas do PMHIS. 

Portanto, este é o momento de confirmar a consistência dessas informações, 
complementar eventuais lacunas dos levantamentos e indicar com clareza as 
referências para construção dos objetivos e formulação dos programas e ações. 

O quadro 01 proposto tem por objetivo sintetizar o conteúdo trabalhado no 
Diagnóstico Habitacional e devem ser apresentados no relatório juntamente com 
textos que expliquem problemas e conflitos identificados.

Retomando o assunto...

Parte 2 OFERTAS HABITACIONAIS

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL - 2  º CONTEÚDO

ÁREAS

2(m )

Total das
áreas 

Quantidade 
de U.H.

possíveis

LOTES

(nº lotes)

Quantidade
existente

Quantidade 
de U.H. 

possíveis

IMÓVEIS 
(vazios ou

subutilizados) 

(nº imóveis)

Unidades
existentes

Quantidade 
de U.H.

possíveis

Para preencher as células acima, utilize os
dados do quadro 10 do diagnóstico 

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL - 3  º CONTEÚDO

LEGISLAÇÃO

ORÇAMENTO E
RECURSOS URBANÍSTICA E 

AMBIENTAL
HABITACIONAL

Citar a legislação 
urbanística e 
ambiental do

município

Citar a legislação 
habitacional do

município

Descrever sucintamente 
o orçamento municipal
e os recursos investidos 

em habitação - soma
dos valores anuais dos 

últimos 5 anos

Para preencher a 
célula acima 

utilize os quadros 
13 a 17

do diagnóstico

Para preencher a 
célula acima 

utilize os quadros 
18 e 19

do diagnóstico

Para preencher a célula 
acima utilize os quadros 

21 e 2
do diagnóstico

Quadro 01 -  Síntese do Diagnóstico Habitacional do Município (Urbano e Rural separados).

NECESSIDADES HABITACIONAIS

ASSENTAMENTOS
PRECÁRIOSDÉFICIT

HABITACIONAL
TOTAL 

DEMANDA 
POR

MELHORIA

(nº domicílios) (nº assentamentos) Período: 2010 a 2023

Domícilios
Improvisados

DE:

Quantificar
apenas os
domicílios

que 
necessitam 
de remoção

Consolidado:

Para preencher as 
células acima, utilize os 

dados da Planilha 
disponibilizada no site 

da Agehab.

CI:
Consolidável:

IUS:

Não consolidável:

TOTAL: IF:

Para preencher as células acima, uti lize os dados da Matriz 5 do
Diagnóstico

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL - 1º CONTEÚDO 

HABITAÇÕES
EM ÁREA DE

RISCO

DEMANDA
FUTURA

A partir do preenchimento deste quadro, desenvolva um texto síntese sobre o 
mesmo, de maneira a identificar os problemas urbanos e habitacionais do seu 
município, as prioridades de investimentos e as condições institucionais existentes 
para implementar o PMHIS. Espera-se que depois desse exercício e considerando 
todo o conhecimento acumulado durante o processo de elaboração do PMHIS, o GTL 
possa, juntamente com os atores sociais locais, iniciar o estabelecimento dos 
objetivos do plano.

Nota: As informações devem ser extraídas dos Quadros oferecidos nos Roteiros do Diagnóstico 
Habitacional e preenchidos pelos municípios.

Domícilios
Coabitados

Domícilios
Rústicos
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Formulação das estratégias de Ação

Parte 3

Para se pensar na elaboração das Estratégias de Ação, é importante rever os princípios 
gerais do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e as diretrizes do 
Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (CGFNHIS) que 
devem orientar o PMHIS (ver Anexo 2 deste roteiro). Tais princípios e diretrizes 
expressam conceitos essenciais que têm pautado as lutas pela construção de políticas 
urbanas e habitacionais mais includentes no Brasil, com grandes avanços nas últimas 
décadas, mas que precisam ser reafirmados a cada momento para que, de fato, 
venham a ser consagrados como conquistas da cidadania.

ORIENTAÇÕES INICIAIS 

O direito à moradia
O conceito de “direito à moradia”, reconhecido como direito social pela 
Constituição Federal (art. 6º), implica não apenas o acesso à unidade 
habitacional, mas o acesso a uma habitação bem localizada, 
regularizada, com disponibilidade de energia elétrica, infra-estrutura 
adequada de saneamento básico, transporte de qualidade e condições 
de acesso ao emprego, equipamentos e serviços sociais. A política 
habitacional não pode ser desvinculada da política de promoção do 
desenvolvimento e de distribuição de bens e serviços no território 
municipal, o que torna a localização da habitação uma questão chave na 
definição da qualidade do acesso à moradia.

A função social da propriedade
Uma propriedade cumpre a sua função social quando atende às 
necessidades do conjunto da sociedade. Os interesses da coletividade, 
assim, se sobrepõem aos interesses individuais. A Constituição Federal, 
em 1988, e o Estatuto da Cidade em 2001, afirmaram o princípio da 
função social da propriedade urbana e estabeleceram que esta cumpre a 
sua função social quando atende às orientações do Plano Diretor. Nem 
sempre os Planos Diretores Municipais foram claros quanto a esse 
aspecto, porém há também exemplos de avanços nos últimos anos e que 
poderão, agora, ser mais claramente afirmados nos PMHIS.

Relembrando conceitos da política urbana e habitacional

Gestão democrática da política urbana
O Estatuto da Cidade reforçou as orientações de gestão democrática no 
planejamento urbano e na implementação das políticas públicas. Assim, 
os planos habitacionais e as definições de investimento na promoção do 
acesso à moradia deverão ser discutidos com a população e com as 
instâncias de representação junto às administrações públicas 
municipais, tanto na fase de elaboração como de implementação. Na 
perspectiva de garantir a participação efetiva da população é melhor 
elaborar um plano simples e aprovado em instância de deliberação 
coletiva (como o Conselho da Cidade ou similar, Conselho Gestor do 
FMHIS, Audiência Pública, Conferência Municipal, etc), do que um plano 
excessivamente detalhado e debatido apenas no âmbito do Poder 
Executivo.

Articulação entre política urbana e política habitacional
Não é possível isolar a dimensão habitacional no processo de 
desenvolvimento urbano. A elaboração e a implementação de uma 
política habitacional estão intimamente relacionadas ao 
desenvolvimento de ações e investimentos no âmbito das políticas de 
transporte e mobilidade urbana, saneamento ambiental, 
desenvolvimento urbano e regulação do uso do solo, entre outras. Por 
isso, a elaboração do PMHIS requer que sejam considerados todos os 
planos e políticas urbanas existentes, especialmente o Plano Diretor 
Municipal, quando houver, pois é o instrumento que dá as diretrizes 
gerais e as principais referências para o desenvolvimento urbano e 
territorial.

Para iniciar o passo a passo da elaboração das Estratégias de Ação do PMHIS, é 
importante refletir sobre os problemas e questões trabalhados no diagnóstico frente 
aos princípios e diretrizes da política urbana e habitacional no Brasil. O GTL deve 
discutir dentro do próprio grupo e com os demais atores sociais as razões que levam a 
termos tantas famílias vivendo em situações tão precárias, mesmo em municípios 
com população bem pequena, e os caminhos possíveis para alteração desse quadro. 
Mais do que os números identificados no diagnóstico em si, que obviamente são 
referências importantes para a formulação dos programas, o fundamental é 
compreender os fenômenos urbanos e habitacionais e as raízes dos problemas a 
serem enfrentados.
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Os resultados do Diagnóstico Habitacional indicam os problemas que deverão ser 
tratados no PMHIS e orientarão a definição dos objetivos a serem alcançados com o 
Plano, tendo como referência os princípios gerais do SNHIS e diretrizes do CGFNHIS.

O conhecimento dos problemas a serem enfrentados requer uma discussão com a 
participação do GTL, dos Atores Estratégicos e da população em geral, pois nunca há 
apenas uma solução para os problemas e conflitos identificados.

Utilize o Quadro 02 como instrumento de apoio para apresentar os objetivos, 
programas e/ou ações do PMHIS em seu município.

Definir os objetivos a serem alcançados com o PMHIS

1  Passoº

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL DIRETRIZES OBJETIVOS

As diretrizes são 
orientações gerais e 
especificas e devem 
considerar a PNH, o 
plano diretor e/ou 

estatuto das 
cidades e os eixos de 

desenvolvimento local. 

A partir de cada dado do diagnóstico 
apresentado na coluna à esquerda, discuta 

junto ao GTL, Atores Estratégicos e população 
em geral, o que se espera alcançar. 

Este serão os objetivos do plano, o u seja, os 

cenários a serem perseguidos pelos 
programas e/ou ações a serem propostos a 

seguir.

Para preencher esta coluna, busque 
as informações inseridas no 1º 

conteúdo do quadro 01, comentadas 
no texto elaborado ao final da parte 
2. Estas informações têm objetivo de 
identificar a realidade da habitação 

de interesse social no município.

Exemplos:
Déficit de 92 novas moradias;

Assentamento precário A

Assentamento precário B

Falta de assistência técnica

Dificuldade de garantir a participação
social no setor habitacional

Exemplos:
Otimizar e ampliar a

produção de moradias

Promover a urbanização integrada
do assentamento precário

Remoção e promoção de
unidades habitacionais

Oferecer assistência técnica
gratuita nos empreendimentos HIS

Integrar o trabalho do conselho
municipal de habitação ao órgão

responsável pela habitação

Oferecer moradia a todas as 92 famílias
que não as possuem;

Integrar o assentamento A ao conjunto da cidade.

Oferecer moradias as famílias.

Assistência técnica na construção de novas unidades
e/ou melhoria a todas as famílias com renda até 3 SM

Assegurar a implementação das deliberações do CGMHIS

As propostas do PMHIS para organizar a atuação do Município no campo da política 
habitacional serão expressas por meio de programas (e ações) a serem estruturados 
para atenderem às necessidades habitacionais mapeadas no diagnóstico e alcançar 
os objetivos traçados para o plano.

 Indicar os tipos de ações a serem desenvolvidas

2  Passoº

Quadro 02 - Objetivos e Diretrizes do PMHIS

OBJETIVOS DO PMHIS

Urbanização

Regularização urbanística e fundiária

Melhorias habitacionais

Relocação de unidades

Eliminação de riscos

Aquisição ou Produção de unidades de moradia

Aquisição ou Produção de lotes urbanizados

Apoio à produção habitacional de iniciativa popular

Fortalecimento da economia familiar

Qualificação de mão-de-obra

Promoção de inserção cultural e sociocomunitária das famílias

Implantação de equipamentos urbanos (educação, saúde, etc.)

Estruturação/fortalecimento do setor habitacional do Município

Revisão/elaboração de normas e planos

Organização, sistematização e tratamento de informações

Fortalecimento dos canais de participação social

Articulação interna (entre setores da Prefeitura) e externa (com agentes públicos e privados)

Outros (especificar)

*(Para preencher esta linha, busque as informações inseridas na primeira coluna do quadro 02)

**(Para preencher esta linha, busque as informações inseridas na terceira coluna do quadro 02)

Quadro 03 - Identificação de Tipos de Ações a serem Desenvolvidas

DIAGNÓSTICO HABITACIONAL
I.*  II.**  

Orientações quadro:

Marque com um “X” os tipos de medidas necessários para o enfrentamento da 
questão identificada na coluna do Diagnóstico Habitacional;
As ações apresentados no quadro são indicativas, devendo cada GTL identificar o que 
é pertinente em seu Município e, eventualmente, outros tipos que devam ser 
acrescidos ao quadro;
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As ações indicadas neste passo, se necessário, devem ser organizadas em programas, 
os quais precisam ser detalhados de modo que possam vir a ser, de fato, 
implementados. Esses programas e ações propostos é que darão materialidade 
àqueles objetivos e diretrizes apontados inicialmente. É importante que as ações 
propostas sejam integradas e adequadas para enfrentar os problemas ou questões 
identificadas no diagnóstico, de preferência atacando causas e não apenas os efeitos.

3  Passoº

Esse passo se destina a fazer o detalhamento dos programas necessários para a 
implementação do plano, de maneira a torná-los mais claros. Objetiva também 
detalhar as ações previstas, especificando os responsáveis por garantir sua realização, 
recursos e fontes de financiamento.

Deverão ser estimados os custos e formas de financiamento dos programas e ações 
propostas, que deverão estar em consonância com as orientações do Plano Diretor 
(caso esteja aprovado em lei municipal) e ser incorporados aos instrumentos 
orçamentários: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei do 
Orçamento Anual (LOA). 

Os programas relacionados no quadro 23 do Diagnóstico Habitacional (página 31 do 
Roteiro Terceiro Conteúdo – Produto 2) devem ser consultados para a definição dos 
recursos a serem investidos. Este quadro indica ainda as possíveis fontes de 
financiamento a serem elencadas para a implementação dos programas e ações 
definidos.

Detalhamento dos programas e ações

Para preencher as colunas “Órgão Responsável” e “Órgãos Parceiros”, o GTL deverá 
voltar ao quadro 26 do Diagnóstico (página 35 e 36 do Roteiro Terceiro Conteúdo – 
Produto 2), porque a partir dele será possível compreender quais  atores do poder 
público municipal podem ser responsáveis e/ou parceiros nas ações e programas 
apontados, assim como pelas etapas a serem realizadas.

Esta análise do quadro 26 poderá apontar ainda para a necessidade de ajustar a 
estrutura administrativa municipal, de maneira a possibilitar a existência de 
responsáveis pelas ações e programas definidos. Assim, criar, modificar e/ou suprimir 
órgãos da administração municipal pode ser uma das ações a serem previstas no 
Passo 2 e, sendo esta necessidade aqui identificada, recomenda-se voltar ao quadro 
03 e registrar a previsão desta ação.

Indicar o(s) tipo(s) 
de problema(s) 

que serão objeto 
do Programa e 

definir um nome 
para o Programa

(Para preencher 
esta coluna, 
busque as 

informações 
inseridas na 

terceira coluna 

do quadro 02)

Indicar as 
ações a serem 
desenvolvidas 
no âmbito do 

Programa

Indicar as fontes de 
recursos Municipais, 
Estaduais e Federais 

que se pretende 
acessar para a 

implementação do 
Programa

Definir o órgão 
municipal 

responsável pela 
coordenação do 

programa

Indicar outros órgãos 
municipais, estaduais 

e federais (se for o 
caso) que deverão ser 

envolvidos no 
programa para sua 

implementação

Quadro 04 - Programas e Ações - Detalhamento

Programa Objetivos Ações
Previstas

Fontes de
Financiamento

Órgão
Responsável

Órgãos
Parceiros

Obs.: O quadro tem o objetivo de organizar e sintetizar as informações sobre o conjunto de 
programas previstos no PMHIS. Cada programa poderá ser apresentado também na forma de texto, 
com todos os esclarecimentos e explicações pormenorizadas que se fizerem necessários para a plena 
compreensão da proposta.

Ao preencher o quadro acima, é importante avaliar o quadro 24 (página 33, Roteiro 
Diagnóstico Habitacional, Terceiro Conteúdo), onde constam os atuais programas em 
implementação pela Prefeitura. Identifique os objetivos destes programas e os 
confronte com os objetivos traçados neste quadro 04. Caso exista coincidência ou 
semelhança entre ambos, inserir as ações destes programas no quadro 03, entre as 
ações já sugeridas. Caso não existam tais semelhanças o GTL deve avaliar a exclusão 
de tais programas da política habitacional local.

Atenção

Para concepção preliminar do quadro de ações, indique, a partir do Diagnóstico 
Habitacional, os problemas ou questões identificados no Município. Utilize o Quadro 
03 para organizar as informações, correlacionando problemas e medidas. Repare que 
para o enfrentamento de um determinado problema, podem ser necessárias diversas 
medidas.
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Definidos os programas e ações, é preciso agora indicar as prioridades de 
atendimento. Para cada programa deverá ser indicada a demanda prioritária a ser 
atendida e, quando couber, os projetos ou ações prioritários. Inicialmente, é preciso 
definir, em conjunto com a população, os critérios para definição de prioridades, 
considerando a gravidade dos problemas e a vulnerabilidade da população. Observe 
o quadro 05 e preencha o quadro 06 montando um quadro de critérios de priorização 
que orientarão a definição de prioridades de atendimento dos programas e ações no 
município.

Definir as prioridades de atendimento

4  Passoº

Quanto ao perfil socioeconômico da população

Famílias com renda mensal de até 3 SM

Famílias com renda mensal de 3 SM até 5 SM

Famílias com renda mensal de mais de 5 SM

Famílias chefiadas por mulheres

Famílias com idosos e/ou pessoas deficientes

Famílias de origem indígena

Famílias quilombolas

Outros (especificar)

Quadro 05 - Síntese de critérios para priorização de programas e ações 

Critérios

Quanto às características da localização

Domicílios situados em áreas de risco

Domicílios situados em áreas com precariedade de  infraestrutura

Loteamentos irregulares ou clandestinos

Favelas

Conjuntos habitacionais irregulares

Cortiços

Domicílios situados em APP ou áreas de interesse ambiental

Assentamentos precários em áreas públicas

Assentamentos precários em áreas  privadas

Outros (especificar)

Outra(s) categoria(s) de critérios

Orientações: O GTL poderá retirar ou acrescentar critérios, ou mesmo criar novas categorias de 
critérios, de acordo com os problemas e questões identificados no seu município.

O PMHIS pode definir, por exemplo, que é prioritário o atendimento das necessidades 
da população com menos de ¼ do salário mínimo de renda familiar per capita ou, 
ainda, que é prioritário o atendimento das populações em situações de risco. Outros 
critérios podem ser considerados, articulando necessidade de investimento em 
infraestrutura, acesso ao emprego e equipamentos públicos, preservação ambiental, 
entre outras possibilidades. 

Para a eleição das prioridades do PMHIS, o GTL deve também avaliar quais ações têm 
caráter estruturante e podem ter maior impacto na solução dos problemas mais 
graves e beneficiar mais pessoas, especialmente aquelas de renda mais baixa e mais 
vulneráveis. 

Em alguns casos, as prioridades podem se referir a questões muito específicas, como a 
atenuação de impactos negativos causados por investimentos em infraestrutura de 
grande e médio porte que tenham consequências sobre o setor habitacional, como 
hidrelétricas e plantas industriais, por exemplo. Em outros casos, investimentos na 
urbanização de assentamentos precários em toda a cidade podem representar as 
medidas mais eficazes para promover o acesso à moradia e a redução das 
desigualdades sociais. 

Enfim, em cada Município os problemas são diferentes em gravidade e extensão, 
assim como são diferentes os aspectos relacionados à história e ao contexto 
socioeconômico, político e institucional, o que pode significar soluções e prioridades 
diferentes.

Importante!

Áreas Prioritárias para
Receber Investimentos

Indicar o nome do Programa, 
conforme indicado no Quadro 04

Indicar as prioridades de
atendimento deste 

programa, segundo os critérios
estabelecidos no Quadro 05

Indicar, se for o caso, áreas do
Município a serem priorizadas

pelo programa

Programa A
1º
2º
3º
Etc.

Programa B

Programa C

Quadro 06 -  Programas e Ações - Prioridades de Atendimento

Programa Prioridades de Atendimento

1º
2º
3º
Etc.

1º
2º
3º
Etc.
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Para estabelecer as metas dos programas, recursos, fontes de financiamento e 
construir cenários de investimentos no setor habitacional, é preciso, antes, estimar os 
custos totais para atendimento das necessidades habitacionais e da demanda futura. 
Para montar as estimativas de custos, utilize o Quadro 07.

Estimar Custos e Elaborar os Cenários

5  Passoº

Quadro 07 -
habitacionais acumuladas e da demanda futura 

Estimativas de custos para atendimento das necessidades

Produto Habitacional

Unidade Sanitária

Material de Construção para Ampliação e 
Reforma (Melhorias Habitacionais)

Material de Construção para Unidade 
Habitacional Térrea

2Unidade Habitacional (40m )

Unidade Habitacional 
2(56m )

Unidade Habitacional (tipo apartamento em 
prédio sem elevador)

Unidade Habitacional (tipo construção em 
regime de autogestão)

Unidade  Habitacional em Área Rural

Produção de Lote Urbanizado

Reabilitação de Imóveis para Uso Habitacional 

Recuperação de Conjuntos Habitacionais

Reabilitação de Cortiços

Urbanização Simples 
(para assentamentos precários consolidados)

Urbanização Complexa
(para assentamentos precários consolidáveis)

Realocação de Unidade Habitacional

Regularização Fundiária de 
Assentamentos Precários

Regularização de Assentamento 
em Área Rural

Custos Médios para o Estado de Goiás

Terreno Constução /
Execução

Estudo e
Projetos Total

Obs. Os valores indicados na tabela são valores de referência. Cada Município poderá fazer ajustes em função de 
características de sua realidade local de preços (consultar o Quadro 11 – Roteiro 2º conteúdo do Diagnóstico) e de tipos de 
ação a serem realizadas. A partir do preenchimento deste quadro desenvolva um texto síntese sobre o mesmo. Caso o 
PMHIS preveja algum tipo de produto habitacional não relacionado no quadro, o GTL deverá estimar os custos de produção.

3.445,62

13.000,00 3%

3%

3%

3%

6.500,00
3%

39.000,00

50.000,00

42.000,00

25.000,00
2

35m

A AGEHAB disponibilizará para os Municípios, em seu site (www.agehab.go.gov.br), 
informações para a montagem das estimativas de custos, com a indicação de custos 
médios por tipo de ação identificado em Goiás.

Atenção

 Os custos estimados para atendimento das necessidades habitacionais acumuladas e 
da demanda futura (quadro 01) correspondem ao montante de investimentos que 
precisará ser aplicado para tratar dos problemas e questões identificados. Esses 
números devem ser comparados com o investimento recente em habitação no 
Município para a montagem do primeiro cenário de investimento que será um 
cenário conservador.

O cenário conservador irá considerar que os investimentos realizados nos últimos 
anos serão mantidos no mesmo patamar durante o período de vigência do PMHIS. 
Provavelmente mostrará que as necessidades habitacionais não serão totalmente 
atendidas, podendo até ser agravadas ao longo do tempo, dependendo do caso.

Agora, necessário se faz que os recursos a serem investidos para a implementação dos 
programas e ações do PMHIS sejam distribuídos no Quadro 09: Cenário Otimista, de 
maneira a possibilitar a posterior comparação com o Cenário Conservador já 
desenhado, no Quadro 10: Comparativo - Cenários Conservador e Otimista.

Ano Município Estado União Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

Quadro 08 - Cenário Conservador

Previsão de recursos para implementação do PMHIS

Outras
Fontes
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Ano Município Estado União Total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

Quadro 09 - Cenário Otimista

Previsão de recursos para implementação do PMHIS

Outras
Fontes

* Adotar como referência o ano estabelecido como  horizonte temporal do PMHIS

Quadro 10 Comparativo - Cenários Conservador e Otimista

Considerando os investimentos previstos no quadro 08 e 09 dos cenários conservador 
e otimista, é possível agora vislumbrar o investimento necessário para se atacar o 
passivo habitacional existente e atender a demanda futura.

Para que, além do valor de cada investimento necessário neste cenário futuro, possa-
se saber quando o investimento deverá ser realizado, é preciso agora indicar as 

prioridades para a implementação dos mesmos. Para tanto, o GTL deverá ter a 
compreensão do sentido de cada programa e, quando for o caso, compreender os 
programas e ações que, para serem implementados, necessitam da prévia 
implementação de outros programas e ações.

Sugerimos que, a partir desta análise e compreensão, os programas e ações tenham 
sua implementação distribuída ao longo do período de vigência do Plano Municipal 
de Habitação de Interesse Social (quadro 11: cronograma de implementação do 
PMHIS), especificando ainda os valores a serem empregados em cada programa e 
ação.
Isto possibilitará ao GTL identificar se as previsões para um ou outro período não 
estão excessivamente sobrepostas, auxiliando ainda a definir as metas possíveis de 
serem alcançadas em cada período.

Quadro 11 - Cronograma de implementação do PMHIS

Objetivo Programas 
e/ou ações

Etapa
Prevista 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Para o 
preenchime

nto desta 
coluna 

deverá ser 
transferido o 
conteúdo da

segunda 
coluna do 
quadro 04.

Para o 
preenchimento 

desta coluna 
deverá ser 

transferido o 
conteúdo da
primeira e da 

terceira coluna 
do quadro 04.

As etapas 
correspondem 
as ordens de 
prioridades
(ver Quadro 

06)

Objetivo A

Programa A
Etapa A R$ 5.000,00 R$ 15.000,00

Etapa B

Ação A
Etapa A

Etapa B

Objetivo B

Objetivo C

TOTAIS

R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00

R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00

R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

Dentro de um mesmo programa definido podem ser estipulados atendimentos em 
grupos subsequentes. Por exemplo: o suposto programa de melhorias habitacionais 
deverá atender a 200 famílias. Porém, o atendimento as 100 menos necessitadas se 
dará somente após a conclusão do atendimento as 100 mais necessitadas. Assim, 
para facilitar a implementação do programa, ações iguais serão previstas em 
momentos diferentes no cronograma.

Ano Cenário Conservador

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023*

Previsão de recursos para implementação do PMHIS

Cenário Otimista Diferença
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Além de compreender o processo de ocupação do território, quantificar as 
necessidades habitacionais e identificar os assentamentos precários no município, o 
PMHIS deverá indicar as áreas onde ações e programas incidirão. Ou seja, não basta 
saber quantas novas unidades precisarão ser construídas no período de vigência do 
plano, é necessário explicitar onde essas novas unidades serão construídas e mapeá-
las.

O PMHIS, em articulação com o Plano Diretor, quando for o caso, deve direcionar 
processo de ocupação urbana de modo a garantir que as populações pobres possam 
se localizar em áreas adequadas. É fundamental, por exemplo, buscar mecanismos 
para direcionar a produção de novas unidades para a baixa renda para áreas urbanas 
consolidadas, com infraestrutura e acesso aos serviços públicos.

Indicar em mapa onde incidirão os programas e ações previstos

6º Passo Mapa 7: 
Mapa das ações propostas

É a representação gráfica que reúne no mapa do município onde se incidirão as 
propostas do PMHIS.

Obs: Trata-se de uma legenda sugestiva. Cada município deverá usá-la como achar ideal, acrescentando e/ou suprimindo itens, inclusive
pelas especificidades de cada programa.

 Promoção de infraestrutura 
 A   E

 AS   EE

 Limite de bairros 

 Rede viária principal 

 Perímetro urbano 

 Área destinada a relocação de assentamentos precários 

 Área destinada a produção de HIS, gravada ou não como ZEIS 

 Imóveis vazios/subutilizados destinados a produção de HIS 

 M 

 AC 

 RF 

 Melhorias habitacionais 

 Assentamento a ser consolidado

 Regularização fundiária

 RF 

 M 

 AC 

 RF  M 

 RF 

 RF 

 M 

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 A   E
 AS   EE

 AC 

A indicação no plano de quais são as áreas aptas do município à produção de 
habitação de interesse social é, também, referência importante para detalhamento 
dos programas e definição de tipologias habitacionais a serem adotadas. Sabendo 
quais são as áreas disponíveis e quantas unidades precisarão ser construídas, se 
poderá verificar qual será o padrão de ocupação recomendável: unidades isoladas em 
lotes individuais, pequenos conjuntos, edifícios etc.

Programas habitacionais como, exemplo, PAR e Minha Casa Minha Vida representam, 
sem dúvida, aportes significativos de recursos financeiros no setor habitacional, o que 
é importante. Porém, se o Município não direcionar os novos projetos para áreas 
adequadas, tenderão a repetir práticas conhecidas de décadas passadas, com o BNH 
por exemplo, de produção de conjuntos habitacionais nos espaços urbanos 
periféricos, onde a terra é mais barata. A expansão periférica da pobreza, assim como 
traz transtornos incontornáveis aos moradores, no fim das contas, onera os cofres 
públicos, que tem que arcar com custos adicionais na provisão de infra-estrutura, 
transporte e serviços públicos.

Importante
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Para elaboração do Mapa 07 – mapa das ações propostas deverá ser buscado no 
quadro 04 as ações/programas propostas e analisado o Mapa 06 (2º conteúdo do 
Diagnóstico). Assim o GTL deverá identificar onde cada uma das ações previstas 
deverá acontecer.

Pode ocorrer de, nesta definição, o GTL ter a possibilidade de sugerir uma escala de 
prioridades nas áreas onde as ações se darão. Por exemplo, pode ser que para a 
construção da quantidade de casas necessárias em um programa exista mais de uma 
área adequada. Assim, o GTL definirá a prioridade entre elas, considerando a 
necessidade de promover habitações de interesse social em áreas articuladas ao 
tecido urbano da cidade, com presença ou facilidade de instalação de infra-estrutura, 
entre outros.

Obs.1: Caso o GTL entenda necessário a produção de outros mapas para indicar as 
áreas aptas à produção de HIS ou a alteração de itens da legenda, a definição deverá 
ser discutida e validada com o(a) tutor(a) do município.

Obs.2: A legenda do MAPA 07 é apenas sugestiva cada município terá programas 
específicos e deverá identificá-los da maneira que achar ideal, podendo (para isso) 
discutir e validar com o tutor do seu município.

Definir Indicadores e estratégias de monitoramento, avaliação e revisão

7º Passo

Os indicadores podem se referir aos recursos necessários para atingir as metas 
(indicadores-insumo), ao uso dos meios e recursos para implementá-las (indicadores 
de eficiência), ao cumprimento das metas previstas (indicadores de eficácia) ou à 
evolução geral do bem estar social e das condições e necessidades habitacionais 
(indicadores de efetividade).

Importante

Os indicadores são instrumentos utilizados para medir o desempenho de programas e 
ações. Devem ser de fácil compreensão pelos diferentes atores sociais e devem ser 
baseados em informações que a equipe técnica da Prefeitura seja capaz de levantar e 
aferir periodicamente.

Para elaborar os indicadores de avaliação o quadro 12 deverá ser preenchido, com 
base nas informações do quadro 11 (Cronograma de implementação do PMHIS). As 
informações a serem preenchidas deverão ter por base os quantitativos de 
atendimentos definidos nos programas e ações propostas, bem como o período em 
que este atendimento se dará.

Programa Metas Indicadores

2012 - 2015 2016 - 2019 2020 - 2023 Total Eficácia Eficiência Efetividade

Ex. Integração 
de 

Assentamentos
precários

0 50 U.H. 30 U.H. 80 U.H. Ex. 
Número de 
domicílios 
atendidos

Ex. Custo 
total por 
domicílio

Ex. % da 
população com 
renda de até 3 
SM atendidas

Quadro 12 - Indicadores para monitoramento

1. Indique os Programas definidos no Quadro 04. 

2. Considerando as Ações estabelecidas no Quadro 04 (3ª coluna), estabeleça Metas 
parciais por período, tomando como referência os anos indicados para revisão do 
PMHIS (recomenda-se que seja no primeiro ano de cada mandato para se fazer os 
devidos ajustes ao PPA). Repare que o alcance de cada meta total, pode não se dar de 
forma linear. É possível também que determinados programas alcancem suas metas 
totais antes do prazo previsto para o PMHIS como um todo. O planejamento das 
metas por períodos indica, também, uma cronologia das ações, que deve considerar 
as prioridades estabelecidas no próprio PMHIS.

3. Defina os indicadores a serem utilizados no monitoramento da execução de cada 
programa. Pode-se considerar que ao menos nos períodos de revisão do PMHIS serão 
aferidos resultados obtidos por meio dos indicadores propostos. Para tanto, é 
importante também especificar qual a fonte de informação a ser utilizada para 
aplicação do indicador.

Orientações:
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O PMHIS deve ser monitorado desde o primeiro momento de sua implantação, o que 
exige a estruturação mínima de sistema de informações e mecanismos de 
participação da sociedade com o objetivo de acompanhar os resultados da política 
habitacional, o processo de captação de recursos e gestão financeira dos programas e 
o cumprimento das metas do PMHIS. As atividades de acompanhamento e prestação 
de contas do PMHIS devem ser previstas pelo próprio plano, segundo suas fases de 
implementação. O processo de avaliação deve ter como base a evolução dos 
indicadores e permitir identificar a necessidade de revisão das medidas a serem 
implementadas, da distribuição de responsabilidades e dos prazos previstos 
inicialmente. Devem ser criados procedimentos de coleta de informações e de 
tratamento dos resultados.

Para elaboração, implementação e revisão do PMHIS, é fundamental que a Prefeitura 
conte com uma estrutura institucional mínima, apoiada em órgão com 
responsabilidade definida sobre a questão habitacional e que conte com sistema de 
informações e com uma equipe capacitada para gestão e captação de recursos, 
elaboração e/ou acompanhamento de projetos.

Importante

O processo de avaliação e monitoramento deve envolver os diversos órgãos da 
administração municipal, em especial os que desenvolvem atividades relacionadas 
ao PMHIS, e a sociedade civil, tais como: o Conselho Municipal de Habitação de 
Interesse Social (CMHIS) e a comunidade local.

Recomenda-se que no ano de início de cada mandato seja feita a revisão do PMHIS e 
sua compatibilização com o PPA. Além dessas revisões, e se necessário prever outros 
momentos e instâncias, em intervalos mais curtos de tempo, para o 
acompanhamento do plano.

Instância de Participação
e Controle Social

Participantes Periodicidade Observações

Indicar as instâncias de participação da sociedade na 
política urbana e habitacional que tem, ou poderá ter, 
entre suas atribuições o acompanhamento do PMHIS 

(ex: Conselho Gestor do FMHIS; Conselho da Cidade ou 
equivalente; Conferência da Cidade; Audiência Pública; 

entre outros)

Indicar, quando for o caso, 
a composição da instância 

de participação

Indicar a periodicidade 
das reuniões de cada uma 

das instâncias e/ou as 
circunstâncias que exigem 
a convocação das mesmas

Indicar se a instância 
existe formalmente e na 

prática (Conselhos e 
outras) ou se é prática no 

Município convocá-las 
(Audiência Pública, 
Conferência etc.)

Quadro 13 - Estratégia para avaliação e revisão do PMHIS

Obs. O quadro deve ser acompanhado de texto explicativo que indique o papel de cada uma das instâncias relacionadas 
tanto no acompanhamento da implementação do PMHIS como nos processos de revisão. O PMHIS deve, também, explicitar 
os momentos previstos para sua revisão.

Elaboração do documento final do Produto 3: Estratégias de Ação

Parte 4

Ao final dos trabalhos da terceira etapa de elaboração do PMHIS, as propostas devem 
ser validadas em audiência pública que envolva a participação de representantes de 
diferentes segmentos sociais e a presença obrigatória do prefeito, de acordo com a 
Instrução Normativa nº 35 de 17 de julho de 2010, do Ministério das Cidades. O 
documento preliminar deverá ser revisto para incorporar os resultados da discussão.

É importante dar publicidade ao trabalho e contar com a participação social na 
construção do processo e na validação dos resultados. 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. Podemos utilizar recursos audiovisuais para 
que a comunicação seja estabelecida de forma atrativa e significativa para a 
população do município. Sugerimos que o GTL utilize slides de Power Point, ou pode 
ser exibido o produto em Word para uma visão real do material.

O trabalho realizado nesta etapa será organizado em um documento denominado 
Estratégias de Ação – PRODUTO 3. Para auxiliar na composição e montagem deste 
documento, o GTL deverá seguir a estrutura abaixo. É importante lembrar que este 
roteiro pode ser preenchido todo ou em parte dependendo do município (tamanho, 
complexidade, capacidade administrativa, etc.).

1) Introdução

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

2) Informações gerais sobre todo o processo de elaboração do PMHIS

Descrição do processo de elaboração do Produto 3, destacando os atores estratégicos 
envolvidos e suas contribuições, o levantamento das informações do Diagnóstico 
Habitacional, as reuniões com o GTL e atividades de campo. Também deve constar 
neste capítulo, o plano de comunicação adotado para a difusão das informações nesta 
etapa dos trabalhos e os resultados de todas estas ações.

2.1.) Objetivo

2.2.) Diretrizes Gerais

2.3.) Diretrizes Específicas
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3) Estratégias de Ação
Relatórios, quadros e ilustrações abordando todos os itens deste capítulo:

3.1.) Consolidação das Informações do Diagnóstico Habitacional
Preenchimento do Quadro 01 e textos explicativos.

3.2.) Objetivos, Programas e Ações do PMHIS
Texto explicativo detalhando os problemas que deverão ser tratados no PMHIS,
fazendo referência aos princípios do SNHIS e diretrizes do CGFNHIS;
Preenchimento do Quadro 02.
Identificação das ações e preenchimento do Quadro 03.

3.3.) Etapas, Responsáveis e Parceiros
Detalhamento dos programas e ações (fonte de financiamento, responsáveis e 
parceiros) – textos explicativos e preenchimento do Quadro 04;

3.4.) Prioridades de Atendimento
Critérios de priorização (consultar quadro 05 – Síntese de critérios para priorização) – 
textos explicativos
Prioridades de atendimento por programa/ação – textos explicativos e 
preenchimento do Quadro 06.

3.5) Metas, Recursos, Fontes de Financiamento e Cenários
Estimativas de custos para atendimento das necessidades habitacionais acumuladas 
e demanda futura – textos explicativos e preenchimento do Quadro 07;
Cenário conservador – textos explicativos e preenchimento do Quadro 08;
Cenário otimista – textos explicativos e preenchimento do Quadro 09;
Comparativo dos cenários conservador e otimista – textos explicativos e 
preenchimento do Quadro 10;
Cronograma de implementação do PMHIS – textos explicativos e preenchimento do 
Quadro 11.

3.6.) Áreas onde incidirá a Política Habitacional
Textos explicativos e elaboração do Mapa 07.

3.7.) Indicadores e estratégias de monitoramento, avaliação e revisão do PMHIS
Textos explicativos e preenchimento dos Quadros 12 e 13.

4) Anexos
Atas
Painel de sistematização das reuniões e atividades
Fotos
Lista de assinatura

A AGEHAB disponibilizará todos os quadros indicados neste 
Roteiro.

Acesse o site www.agehab.go.gov.br

Linhas Programáticas - PLANHAB

A e X O S

Princípios e diretrizes do SNHIS e do CGFNHIS
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Anexo 01

Importante!
O PLANHAB indicou cinco linhas programáticas para a promoção da moradia digna:

Linha Programática para Integração Urbana de Assentamentos Precários: 
abrange programas destinados ao atendimento das necessidades da população 
residente em assentamentos precários, especialmente aquelas relativas à garantia 
das condições de acesso aos bens e serviços urbanos, de habitabilidade das 
edificações e de segurança da posse. Compreende também as medidas voltadas para 
ampliar a disponibilidade de terras para a produção habitacional por meio da 
regularização fundiária e urbanística.

Linha Programática para Produção e Aquisição da Habitação:
tem como objetivo ofertar novas unidades habitacionais, para reduzir o déficit 
habitacional e para responder à demanda habitacional futura, através da promoção 
pública, privada e por autogestão popular.

Linha Programática para Melhoria Habitacional: 
Compreende subsídios integrais ou parciais, de acordo com a faixa de renda familiar, 
para aquisição de materiais de construção associados a serviços de assistência técnica 
para execução, conclusão, reforma e ampliação de unidades habitacionais por 
autopromoção. Destina-se às famílias nos extratos de renda mais baixos que vivem 
em moradias construídas de modo informal, inacabadas ou com problemas de 
estabilidade construtiva ou de insalubridade.

Linha Programática para Assistência Técnica: 
visa melhorar a capacidade dos agentes envolvidos na produção habitacional por 
meio do apoio ao desenvolvimento de estratégias de capacitação e da oferta de 
serviços de assistência técnica nas áreas de arquitetura, engenharia, jurídica, 
assistência social, contábil e organizacional para a população de baixa renda, 
cooperativas e organizações não governamentais.

Linha Programática para o Desenvolvimento Institucional: 
objetiva promover ações estratégicas para o desenvolvimento institucional dos 
componentes do Sistema Nacional de Habitação para exercer suas atribuições com 
autonomia técnica, administrativa e de gestão na formulação, implementação, 
monitoramento, avaliação e revisão da política, planos, programas e projetos 
habitacionais.

É recomendável considerar as linhas programáticas do PLANHAB como referência 
para formulação dos programas e ações do PMHIS, além dos demais programas 
federais e estaduais (ver Roteiro para o Terceiro Conteúdo – Produto 2), buscando 
orientar a articulação e integração de ações promovidas pelos diferentes agentes 
promotores e financeiros públicos e privados. Para conhecer com mais detalhes as 
linhas programáticas do PLANHAB, consulte o sítio do Ministério das Cidades na 
internet: www.cidades.gov.br.  
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Anexo 02

Síntese dos princípios e diretrizes do SNHIS e do CGFNHIS

Princípios Gerais do SNHIS

• Direito à moradia, enquanto um direito humano, individual e coletivo;

• Direito à moradia digna, provida de infra-estrutura de saneamento básico e das 
redes de transporte coletivo, energia elétrica, comunicação e pavimentação, com 
acesso ao emprego, aos equipamentos sociais e aos serviços públicos, com 
instalações sanitárias e condições mínimas de conforto e habitabilidade;

• Compatibilidade e integração com as políticas habitacionais federal e estadual e com 
as demais políticas urbanas, ambientais e sociais;

• Implementação da função social da propriedade urbana, com o objetivo de garantir 
o acesso à terra urbanizada e combater a retenção especulativa e a apropriação 
privada dos investimentos públicos;

• Assunção da questão habitacional como uma política de Estado construída com a 
participação da sociedade, onde a regulação do mercado imobiliário pelo Poder 
Público é orientada pelas necessidades de provisão de moradia digna para a 
população de baixa renda e o Estado assume o seu papel de agente indispensável na 
provisão de habitação de interesse social e na regularização de assentamentos 
precários;

• Gestão democrática com a participação dos diferentes segmentos da sociedade;

• Integração da política habitacional com o planejamento do desenvolvimento da 
cidade, de modo a evitar e corrigir as desigualdades no acesso a bens e serviços 
urbanos.

Diretrizes Gerais do CGFNHIS

• Incentivo à implementação de processos participativos e mecanismos de 
monitoramento e controle social no planejamento, na gestão e na implementação de 
programas habitacionais de interesse social;

• Capacitação institucional dos governos locais, de instituições locais e de segmentos 
da sociedade civil;

• Articulação de programas, ações e recursos dos três níveis de governo, para 
implantação de investimentos habitacionais;

• Promoção e apoio à regulação, à ocupação e ao uso do solo urbano, de acordo com 
os instrumentos previstos no Estatuto das Cidades e nos Planos Diretores 
Participativos, para a implementação da regularização fundiária e especialmente a 



36 37

definição das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS).

• Prioridade a programas e projetos habitacionais para as famílias de baixa renda;

• Definição e adoção de subsídios financeiros para garantir o acesso à moradia para 
famílias de baixa renda;

• Incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infra-estrutura não utilizadas ou 
subutilizadas, inseridas na malha urbana;

• Prioridade para a utilização de terrenos de propriedade do Poder Público para a 
implantação de projetos habitacionais de interesse social;

• Incentivo à recuperação e reutilização de áreas centrais, compreendendo os espaços 
e edificações ociosas, vazias, abandonadas, subutilizadas, insalubres e deterioradas, 
bem como à melhoria dos espaços e serviços públicos, da acessibilidade e dos 
equipamentos comunitários;

• Incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o 
acesso à moradia, previstos no Estatuto das Cidades, nos Planos Diretores 
Participativos e outros;

• Adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e indicadores de impacto 
social das políticas, planos e programas;

• Prioridade às famílias mais vulneráveis e com menor renda per capita;

• Atenção a mecanismos de quotas para idosos e portadores de necessidades 
especiais dentre o grupo identificado como o de menor renda;

• Garantia da execução de trabalho social visando à melhoria da qualidade de vida das 
famílias beneficiárias, de forma complementar às obras e serviços;

• Promoção de melhoria das condições de habitabilidade das famílias residentes em 
assentamentos precários, com vistas a reduzir os riscos sócio-ambientais;

• Atenção para a necessária existência de saneamento ou de projetos de saneamento 
ambiental, cuja estrutura abranja o adensamento populacional estimado, visando à 
manutenção do meio ambiente e também à otimização dos investimentos públicos;

• Garantia da alocação de recursos destinados à habitação de interesse social em 
fundo local, com dotação orçamentária própria, para implementar as ações previstas 
no PMHIS;

• Utilização prioritária do PMHIS como instrumento de apoio para a tomada de 

decisão dos Conselhos Gestores dos Fundos Municipais de Habitação de Interesse 
Social; 

• Incentivo à implementação de mecanismos permanentes de assistência técnica, 
jurídica e social aos programas e ações de habitação de interesse social.

Anotações Complementares
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