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CONSIDERAÇÃO TÉCNICA n. 01/2014 
 

 
Considerando o Projeto de Monitoramento dos Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, bem como o grande número 

de consultas dirigidas a esse Centro de Apoio acerca da regularidade da 

adesão dos Municípios paranaenses ao Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS) e das providências a serem adotadas na continuidade 

dos Procedimentos Administrativos instaurados em diversas comarcas do 

Estado com o objetivo de monitorar os Planos Locais de Habitação de 

Interesse Social e, por meio deles, as políticas municipais de moradia, o Centro 

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo 

do Ministério Público do Paraná emite as seguintes considerações com o intuito 

de auxiliar os Promotores de Justiça no adequado acompanhamento de 

temática da maior envergadura para a concreção do direito à moradia digna: 

 

1. Regularidade do Município no Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social: 

 

A Lei 11.124/2005 criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (SNHIS), instituindo um Fundo Nacional de Habitação de Interesse 

Social (FNHIS) juntamente com um Conselho Gestor responsável pelo mesmo. 

Para a composição da estrutura do SNHIS a lei definiu que os demais entes 

federados deveriam cumprir requisitos mínimos, entre eles a elaboração de 

Plano Local de Habitação de Interesse Social, a criação de Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (com dotação orçamentária própria) e de seu 

Conselho Gestor, que garantisse a participação da população. Dessa forma, 
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estabeleceu-se como condição para integrar o sistema, e, portanto, estar 

habilitado a receber recursos da União originários do FNHIS, a existência 

dessa estrutura institucional mínima: Plano de Habitação1, Fundo de Habitação 

e respectivo Conselho Gestor. Segundo o supracitado diploma legal:   

 
Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma 
descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que deverão: 
I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, 
destinado a implementar Política de Habitação de Interesse 
Social e receber os recursos do FNHIS; 
II – constituir conselho que contemple a participação de 
entidades públicas e privadas, bem como de segmentos da 
sociedade ligados à área de habitação, garantido o princípio 
democrático de escolha de seus representantes e a proporção 
de 1/4 (um quarto) das vagas aos representantes dos 
movimentos populares; 
III – apresentar Plano Habitacional de Interesse Social, 
considerando as especificidades do local e da demanda; 
IV – firmar termo de adesão ao SNHIS; 
V – elaborar relatórios de gestão; e 
VI – observar os parâmetros e diretrizes para concessão de 
subsídios no âmbito do SNHIS de que trata os arts. 11 e 23 
desta Lei. 
§ 1o As transferências de recursos do FNHIS para os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios ficam condicionadas ao 
oferecimento de contrapartida do respectivo ente federativo, 
nas condições estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo e 
nos termos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000. 

 

Com base nos critérios estabelecidos na norma supra, o Ministério das 

Cidades divide os entes federados entre aqueles que estão em situação 

REGULAR e situação PENDENTE no Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social. São considerados REGULARES os entes que cumpriram 

todas as exigências do SNHIS e estão habilitados a receber os recursos do 

                                                
1 Essa estrutura mínima também está presente na União através do Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social, seu Conselho Gestor e o Plano Nacional de Habitação, também 
conhecido como PlanHab.  
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FNHIS, ao passo que PENDENTES aqueles entes que não cumpriram todas as 

exigências e estão impedidos de receber recursos do Fundo Nacional, tanto em 

contratos já firmados e em vigência como em possíveis novos contratos.  

As informações acerca da situação dos Municípios e Estados no SNHIS 

é constantemente monitorada pelo Ministério das Cidades e pode ser 

consultada pelo seguinte sítio eletrônico:  

https://www.cidades.gov.br/situacao_snhis/src/situacaoSnhis/formSituacoes?vi

ew=site. Nele basta selecionar o Estado ou Município sobre o qual se deseja 

obter a informação e é gerado, automaticamente, o seguinte relatório: 

 
Figura 01: Relatório da situação dos entes federados no Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social.  

 
Fonte: Ministério das Cidades, 2014. 
 

 O relatório gerado apresenta os principais elementos necessários para a 

regularidade no Sistema: assinatura do termo de adesão2, data de aprovação 

da(s) lei(s) instituidoras do fundo e do respectivo conselho gestor e a data de 

conclusão do Plano Habitacional. Se algum destes expedientes não foi 

devidamente elaborado ou possui vícios em seu conteúdo, o Município 

                                                
2 O termo de adesão é o documento que contém os compromissos previstos no artigo 12 da Lei 
11.124/2005 e deve ser firmado entre o Ministério das Cidades e o Chefe do Poder Executivo 
Local, de acordo com modelo fornecido pelo Ministério das Cidades. De acordo com a 
Resolução n°51 do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social os 
Estados e Municípios que firmarem o termo de adesão após 31 de dezembro de 2012, devem 
apresentar simultaneamente a Lei de criação de Conselho e Fundo de Habitação de Interesse 
Social.   
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constará como PENDENTE. Dessa forma é possível que o ente federado 

detenha termo de adesão assinado, tenha criado seu fundo municipal e 

conselho gestor e elaborado seu plano e, todavia, conste em situação irregular, 

por existirem problemas de conteúdo em algum desses instrumentos, tais como 

não garantia de vagas no conselho para os movimentos populares, 

descumprimento do conteúdo mínimo do PLHIS ou inadequações na estrutura 

do fundo. A irregularidade pode ser proveniente ainda do descumprimento de 

obrigações posteriores como a não apresentação dos Relatórios de Gestão3 

que devem ser enviados anualmente para o monitoramento da política. Quando 

o ente federado possui todos os instrumentos, mas mesmo assim consta como 

PENDENTE, somente o Município terá condições de verificar, com exatidão, 

qual é a irregularidade registrada, sendo necessário entrar em contato com a 

Centralizadora Nacional de Fundos Sociais da Caixa Econômica Federal 

(CEFUS)4. Este órgão, responsável pela recepção, conferência, 

acompanhamento e guarda de documentos relativos às obrigações decorrentes 

da adesão ao Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, centraliza as 

informações dos entes federados que o integram. 

 

2. Adequação do conteúdo dos elementos obrigatórios para adesão ao 
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 

2.1. Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. 
 

 A Lei 11.124/2005 define em seu artigo 12 que os entes federados para 

receber recursos do FNHIS devem: “I – constituir fundo, com dotação 

                                                
3 O conteúdo dos Relatórios de Gestão está delimitado pela Resolução n° 32 do Conselho 
Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e deve abordar no mínimo 
objetivos e metas propostas alcançadas, indicadores ou parâmetros de gestão, análise do 
resultado alcançado, avaliação da atuação dos conselhos gestores e medidas adotadas ou a 
serem adotadas para aprimorar os mecanismos de gestão.  
4 Os contatos da Centralizadora Nacional de Fundos Sociais são: (61) 3206-7817 I (61) 3206-
7400 I (61) 3206-7662 ou pelo e-mail: cefus@caixa.gov.br. 
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orçamentária própria, destinado a implementar Política de Habitação de 

Interesse Social e receber os recursos do FNHIS;”. O Fundo Municipal deve ser 

instituído por lei e essa deve estabelecer minimamente: a origem e a aplicação 

dos recursos do fundo destinando-os à habitação de interesse social. 

Destaca-se que a destinação do fundo deve sempre estar vinculada a ações 

que visem à produção e qualificação5 da habitação de interesse social 

conforme o disposto no artigo 11 da Lei 11.124/2005. Essas ações, e por 

conseqüência, a aplicação dos recursos do fundo devem sempre observar o 

disposto na política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor 

municipal ou, nos municípios que não possuam formalmente esse instrumento, 

em legislação urbanística equivalente. 

Ademais, os recursos dirigidos ao fundo devem ser alocados em 

Unidade Orçamentária específica e estarem previsto nas Leis Orçamentárias 

Anuais Municipais. Cabe destacar que a destinação de recursos próprios do 

município é fundamental para a adequada participação no sistema. Isso porque 

este opera de maneira análoga a outros sistemas congêneres, como o Sistema 

Único de Saúde, tendo como princípio a integração e cooperação entre os 

diferentes entes federados, sendo essencial, portanto, a contribuição efetiva 

das diferentes esferas do Poder Executivo na operação das políticas e 

programas. Conforme destacado no Plano Nacional de Habitação:   

 
O modelo operacional do FNHIS deve evoluir de tal maneira 
que permita a concretização dos fundamentos da PNH, dentre 
os quais a descentralização é, do ponto de vista operacional, o 
mais relevante. Considera-se que o principal instrumento de 
descentralização é o repasse de recursos fundo a fundo, a ser 
alcançado em um processo de médio e longo prazos, em que 
os agentes locais assumam a responsabilidade pelo uso dos 
recursos, nos moldes de outras políticas sociais, de forma 

                                                
5 Produção e qualificação de habitação de interesse social entendida de maneira ampla como a 
urbanização e regularização de assentamentos precários, produção de novas unidades 
habitacionais (para alienação ou programas de locação social), produção de lotes urbanizados, 
cesta de materiais de construção com assistência técnica, entre outras intervenções.      
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menos burocrática possível. (MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
Plano Nacional de Habitação: versão para debates. Brasília: 
Ministério das Cidades/ Secretaria Nacional de Habitação. 
Primeira impressão: Maio, 2010, p. 115) 

 

Em função disso os programas federais de habitação, que utilizam 

recursos do FNHIS, exigem a apresentação de contrapartidas pelos municípios 

ou estados, obrigatoriedade essa que reforça a importância da injeção de 

recursos próprios (financeiros, bens imóveis urbanos ou serviços) por parte dos 

municípios, pois facilita o acesso aos programas disponibilizados pelo fundo. 

 

 
    

2.2 Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse 

Social. 
  

 A formação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social (CGFMHIS) com o objetivo de garantir a gestão democrática 

na elaboração, execução e monitoramento da Política Habitacional, também se 

constitui como um dos elementos essenciais para adesão ao SNHIS e para a 

implementação da Política Nacional de Habitação, de acordo com o Plano 

Nacional de Habitação (PlanHab):  
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A implementação dos conselhos de habitação, sua qualificação 
e empoderamento são condições essenciais para fazer cumprir 
um dos mais importantes princípios da Política Nacional de 
Habitação: que a política habitacional seja resultado de um 
processo de negociação e pactuação entre o Estado e a 
sociedade civil organizada e que sua implementação seja 
controlada pela sociedade. (MINISTÉRIO DAS CIDADES. 
Plano Nacional de Habitação: versão para debates. Brasília: 
Ministério das Cidades/ Secretaria Nacional de Habitação. 
Primeira impressão: Maio, 2010, p. 51).  

 

 Para garantir que o conselho de fato represente a sociedade civil 

organizada é necessário observar a maior diversidade possível de segmentos 

sociais em sua composição, possibilitando a participação de grupos que 

historicamente foram excluídos dos processos de decisão. Para tanto a Lei 

11.124/2005 prevê a garantia de, no mínimo, ¼ das vagas do conselho para 

representantes de movimentos sociais, devendo sempre, em caso de números 

fracionados, serem arredondadas para o número imediatamente superior.  

A eleição dos conselheiros deve observar os princípios democráticos, a 

lisura e transparência do processo e a ampla participação da sociedade. Como 

a orientação é de viabilizar a maior diversidade possível dos segmentos 

sociais, em igualdade de opotunidades para todos os interessados, 

recomenda-se que a lei de criação do conselho discrimine os segmentos que o 

comporão e não as entidades que os representam, nominalmente. Isso facilita 

a alternância de entidades e possibilita uma maior participação. A seguir 

exemplificamos, a partir de casos concretos analisados pela equipe deste 

órgão auxiliar, a forma correta, seguindo o modelo da legislação nacional e a 

incorreta, em que são indicadas as entidades, em vez dos segmentos. 
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 O conselho deve, necessariamente, ser criado por lei e entre suas 

atribuições mínimas constar: (i) a fixação de critérios para a priorização de 
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linhas de ação, alocação de recursos e atendimento dos beneficiários de 

programas habitacionais, (ii) a promoção de ampla publicidade das formas e 

critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das 

metas anuais de atendimento habitacional, dos recursos previstos e aplicados, 

(iii) a publicização de regras e critérios para o acesso a moradias e, em 

especial às condições de concessão de subsídios, (iv) promover audiências 

públicas e conferências representativas dos segmentos sociais existentes, para 

debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais, 

e (v) aprovar o Plano Local de Habitação de Interesse Social6.  

 Cabe ressaltar que tão importante quanto a criação do CGFMHIS, é a 

sua devida implantação e funcionamento. A verificação da efetiva existência e 

atuação do mesmo pode ser feita através da análise da freqüência da 

convocação dos conselheiros, existência de atas e registros das reuniões 

realizadas, grau de intervenção nos debates sobre projetos e iniciativas 

governamentais, conteúdos das deliberações (estas devem ter relação com as 

atribuições do órgão), e disponibilização, por parte do Poder Público, de meios 

(informações, espaço, infraestrutura, materiais entre outros) para o adequado 

desenvolvimento das atividades atribuídas ao órgão colegiado.  

                                                
6 A obrigatoriedade da aprovação dos Planos Habitacionais de Interesse Social pelos 
respectivos Conselhos Gestores dos Fundos Municipais ou Estaduais de Habitação de 
Interesse Social foi dada pela Instrução Normativa n°15 de 2011 do Ministério das Cidades, e é 
válida para todos os instrumentos elaborados a partir de 16 de dezembro de 2010. A 
comprovação deve ser feita através do envio dos seguintes documentos para a Gerência de 
Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal (GIDUR/Caixa): (i) Decreto ou Portaria 
de nomeação dos Conselheiros, (ii) Decreto ou Regimento Interno que disponha sobre o 
quórum mínimo do Conselho e (iii) Ata ou Declaração de aprovação do PLHIS, assinada pelos 
Conselheiros conforme quórum mínimo. 
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2.3 Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

 
A exemplo do que ocorre com o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social e seu Conselho Gestor, o Plano Local de Habitação de 

Interesse Social (PLHIS) é requisito para a adesão ao Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social, elencado no artigo 12 da Lei 11.124/2005. De 

acordo com os parágrafos 2° e 3° do artigo 2° da Resolução n°02/2006 (e 

posteriores alterações pelas resoluções n°37/2010 e n°43/2011) do Conselho 

Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social o Plano Local de 

Habitação de Interesse Social caracteriza-se como um documento 
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administrativo que deve ser elaborado de forma participativa e observar o 

disposto no Plano Diretor e Plano Plurianual:     

 
§ 2º Os Planos Habitacionais de Interesse Social, documentos 
de caráter administrativo, serão representados por um 
conjunto articulado de diretrizes, objetivos, metas, ações e 
indicadores, que caracterizem, em determinado prazo, os 
instrumentos de planejamento e gestão dos estados, Distrito 
Federal e municípios para a área de habitação de interesse 
social.  
§ 3º Os Planos Habitacionais de Interesse Social serão 
elaborados de forma participativa e compatível com os 
Planos Diretores ou equivalentes, quando existentes, e com 
os Planos Plurianuais, e deverão ser aprovados no âmbito de 
seus respectivos Conselhos Gestores dos Fundos Locais de 
Habitação de Interesse Social, ou de outros conselhos de 
natureza e finalidade análogas, que estabelecerão os critérios 
e periodicidade de suas revisões.  
I – os Planos Habitacionais de Interesse Social, elaborados 
pelos estados, Distrito Federal e por municípios com população 
superior a cinqüenta mil habitantes ou integrantes de regiões 
metropolitanas, sem o aporte de recursos do FNHIS, deverão 
contemplar, no mínimo, os conteúdos descritos no § 2º, do art. 
2º, desta Resolução.  
II - os conteúdos dos Planos de Habitacionais de Interesse 
Social, elaborados por municípios com população até 
cinqüenta mil habitantes, sem o aporte de recursos do FNHIS, 
serão estabelecidos em regulamentação específica do 
Ministério das Cidades, ouvido, preliminarmente, o Comitê 
Técnico de Habitação do Conselho das Cidades. 
III – os conteúdos dos Planos Habitacionais de Interesse 
Social, elaborados pelos estados, Distrito Federal e por 
municípios, independentemente de sua população, com o 
aporte de recursos do FNHIS, observarão as Resoluções do 
Conselho Gestor do FNHIS e a regulamentação do Ministério 
das Cidades. 

 

 Observa-se que a supracitada Resolução definiu ainda o conteúdo 

mínimo dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social diferenciando-o de 

acordo com a população do Município e o aporte de recursos do FNHIS para a 

elaboração do mesmo ou não. Esta ação tem por objetivo viabilizar que 

Municípios com necessidades habitacionais de baixa complexidade consigam 
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cumprir as obrigações para a adesão ao SNHIS. Para tanto, como já citado, 

foram utilizados dois critérios, o populacional e a prévia destinação de recursos 

federais para a elaboração do plano. Assim, o entendimento atual é que 

municípios com população até 50.000 habitantes, que não receberam recursos 

do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para a elaboração de 

seus planos, podem realizá-los na forma simplificada. Por sua vez, Municípios 

com mais de 50.000 habitantes que não receberam recursos do FNHIS para a 

elaboração do PLHIS devem cumprir o conteúdo disposto na Resolução 

n°2/2006 do CGFNHIS e municípios com qualquer porte populacional que 

receberam recursos do FNHIS para a elaboração de seu plano, deve cumprir o 

disposto no manual específico do programa – Manual da Ação de Apoio à 

Elaboração do PLHIS. Assim podemos diferenciar os conteúdos dos Planos 

Locais de Habitação de Interesse Social da seguinte forma: 
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 Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social são normalmente 

compostos por três partes: Metodologia, Diagnóstico do Setor Habitacional e 

Estratégias de Ação, e cada uma delas resulta em um documento com 

conteúdos específicos, que serão detalhados nas próximas seções. Na 

modalidade simplificada a Metodologia é dispensada, pois já está de alguma 

forma definida pelo formulário eletrônico a ser preenchido. Cabe destacar que 

além da necessidade do cumprimento dessas três etapas e de seus 
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respectivos conteúdos mínimos, é fundamental que o plano, durante seu 

processo de elaboração, promova a participação popular e a gestão 

democrática. Estes são importantes princípios da política nacional de 

desenvolvimento urbano (Lei 10.257) e da política e sistema nacional de 

habitação e devem ser observados no processo de elaboração, aprovação, 

implementação e monitoramento da política habitacional local.  

 Abaixo detalharemos os conteúdos mínimos de cada uma das etapas 

que compõem o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Vale apenas 

ressaltar que esses elementos são o mínimo necessário, de modo que, nas 

situações em que o plano seja elaborado com recursos do FNHIS, será 

indispensável observar também os termos do convênio firmado e as exigências 

específicas do programa no âmbito do qual a ação haja sido financiada. 

 

2.3.1 Proposta Metodológica 

 

A proposta metodológica consiste no planejamento do trabalho de 

elaboração do PLHIS, norteando os procedimentos que deverão ser adotados 

nas etapas seguintes (Diagnóstico do Setor Habitacional e Estratégias de 

Ação), nela deve constar: 

(i) A estrutura de coordenação e organização dos trabalhos de 

elaboração do PLHIS; 

(ii) A equipe técnica municipal que será responsável pela elaboração e 

suas atribuições e responsabilidades, nas situações em que for 

contratada uma equipe consultora para a elaboração do plano ou de 

partes do mesmo, as atribuições e responsabilidades dela devem ser 

também definidas neste momento; 

(iii) Os procedimentos para a execução de cada uma das etapas e os 

produtos resultantes delas; 
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(iv) Estratégias de comunicação, mobilização e participação da 

população incluindo no processo participativo os conselhos de política 

pública, notadamente o Conselhos da Cidade ou Plano Diretor e o 

Conselho de Habitação ou o Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social; 

(v) Formas de dar publicidade ao processo de elaboração do PLHIS, 

com apresentação da equipe responsável e dos mecanismos de 

participação e acesso à informação;   

(vi) Cronograma de atividades e de eventos participativos; 

(vii) Prazos e custos estimados para a elaboração do PLHIS; 

(viii) Formas de articulação do PLHIS com outros programas e ações.    

 

 Esse conteúdo deve ser consolidado em um documento, pactuado com 

a sociedade civil organizada e amplamente publicizado para permitir adequado 

acompanhamento e monitoramento do processo de elaboração. 

 

2.3.2 Diagnóstico do Setor Habitacional 
 

O Diagnóstico do Setor Habitacional deve apresentar uma síntese da 

realidade municipal enfocando as questões afetas à habitação, especialmente 

à habitação de interesse social.  Devem ser prospectadas informações e dados 

sobre a realidade municipal enfocando a qualificação e quantificação da oferta 

e das necessidades habitacionais7 do Município e a identificação dos limites e 

potencialidades da capacidade institucional e financeira do governo local. É 

importante destacar que quantificar as necessidades habitacionais do 
                                                
7 As necessidades habitacionais compreendem o universo de famílias que precisam de novas 
habitações (déficit quantitativo) bem como aquelas que necessitam de melhorias ou 
adequações em suas unidades habitacionais para serem consideradas dignas (déficit 
qualitativo). Esse universo compreende não apenas as demanda acumulada (aquela já 
existente) como também a demanda futura projetada conforme as tendências de crescimento 
populacional.  
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Município implica em determinar um número de unidades habitacionais que 

precisam ser edificadas ou qualificadas em um determinado período de tempo. 

Essa é uma informação essencial para o PLHIS porque mensura a dimensão 

do problema habitacional que deve ser enfrentado e possibilita a proposição de 

ações objetivas e coerentes com as demandas municipais.  

O diagnóstico é composto por informações já existentes em secretarias 

e órgãos do Município ou cadastros sociais (Cadastro Único dos Programas 

Sociais do Governo Federal – CADÚNICO e Sistema de Informação da 

Atenção Básica do Ministério da Saúde), dados disponibilizados por institutos 

de pesquisa ou outras instituições que desenvolvam pesquisas sobre o tema 

(IBGE, Fundação João Pinheiro e Ministério das Cidades8), e informações 

específicas que devem ser produzidas ao longo do trabalho em função da 

especificidade local, como, por exemplo, o número de assentamentos precários 

existentes no Município. 

Abaixo listamos o conteúdo básico do Diagnóstico do Setor Habitacional, 

separando o conteúdo simplificado dos demais.  

 

                                                
8 O Ministério das Cidades disponibiliza em seu sítio eletrônico, na seção biblioteca, uma série 
de estudos que podem subsidiar a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse 
Social. Entre eles podemos destacar os seguintes: (i) Déficit Habitacional no Brasil (2010), (ii) 
Capacidades Administrativas dos Municípios Brasileiros para a Política Habitacional, (iii) 
Demanda Futura por Moradias 2003-2023 e (iv) Assentamentos Precários no Brasil Urbano 
(publicações disponíveis em: http://www.cidades.gov.br/index.php/biblioteca/406-
publicacoes.html).     
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É fundamental que esse diagnóstico seja específico e dimensione de 

fato as necessidades habitacionais do Município, bem como os meios 

existentes para responder a essa demanda. Assim ele não deve ser um 

documento genérico que simplesmente descreve os problemas habitacionais 

do Município, é necessário quantificar o número de famílias que precisam de 

uma nova habitação, o número e a tipologia dos assentamentos precários 

existentes no Município (favelas, ocupações irregulares, loteamentos 

irregulares e clandestinos, entre outros), quantas famílias aproximadamente 

habitam essas localidades, se existem áreas de risco ou não e quantas 

unidades habitacionais necessitam de requalificação. Da mesma forma, é 

necessário que estejam delimitados os recursos disponíveis para o 

enfrentamento desse problema, considerando aí não apenas os recursos de 

caráter financeiro que devem ser destinados pelo Município para a habitação, 

mas terras/imóveis disponíveis, oferta de mão-de-obra e equipamentos, 

recursos humanos tecnicamente qualificados entre outros. Merece destaque no 

PLHIS a questão fundiária, ou seja, de disponibilidade de terra para a produção 
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de novas unidades habitacionais, entendendo que toda habitação necessita de 

um suporte físico, ou seja, uma terra sobre a qual ela será edificada, o plano 

deve identificar as áreas vazias localizadas no Município que podem ser 

utilizadas para a produção de habitação de interesse social.  

 

2.3.3 Estratégias de Ação 

 

 Nessa etapa do plano serão definidas as estratégias e ações 

necessárias para o enfrentamento das necessidades habitacionais mensuradas 

na fase de diagnóstico, é importante verificar que essas estratégias devem 

estar vinculadas as capacidades institucionais (equipe técnica, estrutura 

administrativa, material disponível) e financeiras (orçamento municipal e 

capacidade de investimento) do Município. As ações devem abordar não 

apenas a produção e qualificação de unidades habitacionais, mas também a 

revisão de marcos legais e a criação de estruturas administrativas para a 

gestão e monitoramento das ações de habitação.     

 As estratégias de ação devem contemplar a definição de diretrizes e 

objetivos, linhas programáticas e ações com metas e indicadores precisos e a 

indicação de recursos necessários e fontes de financiamento disponíveis para 

equacionar os problemas habitacionais diagnosticados na elaboração do plano.  
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Abaixo ilustramos um exemplo de objetivo, meta e indicador para os 

Planos Locais de Habitação de Interesse Social: 
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Figura 02: Exemplo de objetivo, meta e indicadores para o PLHIS. 

 
Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de Habitação 
de Interesse Social – SNHIS, 2010, p. 46.  

 

É importante que ao final do Plano seja calculado o volume total de 

recursos necessários para o enfrentamento das necessidades habitacionais 

mapeadas no PLHIS e qual é o horizonte temporal do mesmo. É necessário, 

ainda, o mapeamento das fontes de financiamento que podem ser utilizadas 

para o cumprimento das ações delimitadas no plano.  
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Importante destacar que como toda ação de planejamento o PLHIS não 

se encerra com a finalização do relatório que contém as Estratégias de Ação, o 

plano deve ser constantemente monitorado e avaliado. Para isso é fundamental 

que o Município estruture um Sistema de Informações que possibilite o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação dos programas, ações e metas 

do PLHIS. Também é importante o monitoramento das variáveis que compõem 

o diagnóstico municipal, como crescimento populacional, necessidades 

habitacionais, custos para a produção da habitação, mercado de terras, pois 

mudanças abruptas e inesperadas nesses componentes podem ensejar uma 

revisão no conteúdo do plano. Orienta-se ainda a revisão do plano em 

consonância com a elaboração dos Planos Plurianuais, que orientam o 

planejamento orçamentário-financeiro e podem indicar alterações necessárias 

nos programas e metas de atendimento.     
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3. Alertas na elaboração e conteúdo dos Planos Locais de Habitação de 
Interesse Social.  

 

 A seguir destacamos alguns aspectos que devem ser observados no 

processo de elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e em 

seu conteúdo. 

 

Participação Popular 

A gestão democrática e a participação popular na elaboração, execução 

e monitoramento de políticas públicas, planos e projetos é uma importante 

diretriz da política urbana nacional (Lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade), a 

qual a política de habitação encontra-se integrada: 

 

Art. 2° A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 

gerais: 

II – gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  

 

 A Lei 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social também arrola entre seus princípios a participação popular:  

 

Art. 4° A estruturação, a organização e a atuação do 

SNHIS devem observar: 
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I – os seguintes princípios: 

[...] 

c) democratização, descentralização, controle social e 

transparência dos procedimentos decisórios; 

 

 Nesse sentido a participação da população na formulação e 

implementação da política municipal de habitação, mais especificamente na 

elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e em sua posterior 

execução e monitoramento é fundamental. Essa deve ocorrer ao longo de todo 

o processo, não se atendo a uma mera aprovação do plano, mas sim consistir 

em uma mobilização da população de fato possibilitando nesse processo, 

também a sua capacitação. Mobilizar a população significa oferecer, de fato, 

meios para que ela participe, oportunizando a realização de eventos de 

participação popular em locais acessíveis e horários adequados (portanto não 

coincidentes com a jornada de trabalho) e disponibilizando todas as 

informações produzidas ao longo do processo de elaboração. Destaca-se a 

importância da participação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social e do Conselho vinculado à política urbana no 

Município durante todo o processo.  

Recomenda-se ainda observar o disposto na Resolução n° 25 do 

Conselho Nacional da Cidade, que dispõe acerca de orientações e 

recomendações para o processo de elaboração dos planos diretores 

municipais. Na elaboração dos demais planos setoriais municipais, como por 

exemplo, o de habitação, saneamento, mobilidade e prevenção de riscos, 

convém observar os mesmos princípios com o objetivo de garantir a efetiva 

participação popular.  
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Previsão de áreas disponíveis para a produção de habitação de interesse 

social  

A produção de qualquer unidade habitacional tem como condição a 

disponibilidade de uma base material, ou seja, de terra para sua localização. 

Ciente dessa condição, os Planos de Habitação de Interesse Social não devem 

prever apenas quantas habitações devem ser construídas, mas também a 

existência ou não de áreas disponíveis para a sua produção. Para tanto deve 

mapear as áreas e edificações vazias no Município, incluindo aí possíveis 

áreas públicas que possam ser utilizadas para essa finalidade. A Lei 

11.124/2005 estabeleceu entre as diretrizes do Sistema Nacional de Habitação 

de Interesse Social “a utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder 

Público para a implantação de projetos habitacionais de interesse social”.  Além 

do mapeamento e verificação da compatibilidade entre os terrenos disponíveis 

e a quantidade de unidades e tipologias que devem ser produzidas, o PLHIS 

deve analisar as normas urbanísticas e ambientais incidentes nessas 

localidades para averiguar a viabilidade da produção de HIS ou se devem (e 

podem) passar por adaptações.  

O momento de elaboração do PLHIS pode ainda ser utilizado para a 

demarcação de lotes vagos, ou ocupados por assentamentos precários, como 

Zonas Especiais de Interesse Social (ou instrumento semelhante), para garantir 

a destinação dessas áreas para a produção e regularização de unidades 

habitacionais voltadas às famílias de mais baixa renda. Quando o Plano Diretor 

do Município ou o zoneamento não previram essa delimitação, cabe ao PLHIS 

estabelecer entre suas ações a necessidade da delimitação das ZEIS9 em lei 

municipal. Nas hipóteses, contudo, de instituição de ZEIS para fins de 

produção habitacional de interesse social, imperativo atentar para a qualidade 

                                                
9 A Lei 11.977 define as Zonas Especiais de Interesse Social como “parcela de área urbana 
instituída pelo Plano Diretor ou definida por outra lei municipal, destinada predominantemente à 
moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e 
ocupação do solo” (artigo 47, V). 
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dos imóveis eleitos, os quais devem caracterizar-se como áreas integradas ao 

tecido urbano, com serviços e infraestrutura disponíveis, além de contemplar 

todas as dimensões estipuladas pela Organização das Nações Unidas para o 

direito à moradia adequada10. Ainda, eventuais previsões de ampliação de 

perímetro urbano para finalidades habitacionais, no bojo do PLHIS, não 

poderão olvidar, no momento de sua implementação, o devido processo legal 

exigido para tanto pelo art. 42-B da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade). 

 

Indicações de ampliação do perímetro urbano. 

 

 Em diversos Planos Locais de Habitação de Interesse Social têm sido 

constatada a recomendação ou a menção a possíveis ampliações do perímetro 

urbano como solução para uma suposta escassez de terras para a produção 

de habitação de interesse social. Esse indicativo deve ser analisado com 

cautela, pois pode contribuir apenas para agravar a desigualdade urbana. 

Inicialmente é necessário investigar se a situação é de escassez de terra 

(ausência de terrenos aptos a urbanização e/ou edificação vazios) ou se a terra 

existente tem um preço muito elevado ou não está disponível para a compra e 

venda porque seu proprietário aguarda uma possível alta nos preços de 

mercado, valendo-se de estratégias de retenção especulativa. Na primeira 

situação, sem dúvida alguma, a ampliação do perímetro urbano pode ser uma 

solução apropriada, porém para as demais conjunturas existem outros 

instrumentos e ações do Poder Público que se fazem necessárias para garantir 

a disponibilidade de terra para a produção de habitação de interesse social. 

 Para a garantia de disponibilidade de terra com um preço adequado para 

a habitação de interesse social, existem diversos instrumentos jus-urbanísticos 

que podem ser utilizados, entre eles podemos destacar: o parcelamento, 

                                                
10 Vide, nesse sentido, o teor do Comentário Geral n. 04 do Conselho de Direitos Humanos da 
ONU sobre o direito à moradia adequada.  
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edificação ou utilização compulsórios, seguido do IPTU progressivo no tempo e 

desapropriação com títulos da dívida pública, a delimitação de zonas 

destinadas à habitação de interesse social, normalmente denominadas ZEIS – 

Zonas Especiais de Interesse Social, o Direito de Preempção, o Consórcio 

Imobiliário, a Dação em Pagamento, a Arrecadação por Abandono (art. 1.276 

do Código Civil de 2002), a Concessão do Direito Real de Uso e a criação de 

bancos públicos de terra (reservas fundiárias). Ressalte-se que a efetiva 

utilização desses instrumentos e a disponibilidade de terras para a produção 

habitacional são critérios para a priorização do atendimento no Programa 

Minha Casa Minha Vida, ou seja, Municípios que utilizem os mecanismos para 

o cumprimento da função social da propriedade aumentam sua possibilidade 

de acessar recursos federais para a habitação de interesse social.   

 
Art. 3o  Para a indicação dos beneficiários do PMCMV, deverão 
ser observados os seguintes requisitos:  (Redação dada pela 
Lei nº 12.424, de 2011) 
[...] 
§ 1o  Em áreas urbanas, os critérios de prioridade para 
atendimento devem contemplar também:  
[...] 
III – a implementação pelos Municípios dos instrumentos da Lei 
no 10.257, de 10 de julho de 2001, voltados ao controle da 
retenção das áreas urbanas em ociosidade.  

 

Assim antes de ampliar o perímetro urbano e reforçar um crescimento 

horizontal e espraiado da malha urbana, com o prolongamento de todas as 

redes de serviço e infraestrutura que compõem a urbanização, deve ser 

promovido o cumprimento da função social da cidade e da propriedade, 

garantindo que todos tenham direito à cidade.  

 Porém, mesmo nas situações em que se verifique uma real necessidade 

da ampliação do perímetro urbano, essa não pode ser realizada por um mero 

decreto ou alteração da legislação municipal. No ano de 2012, a Lei 12.608, 
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alterou o texto do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e inclui o artigo 42-B 

que dispõe sobre os pré-requisitos para as alterações do perímetro urbano: 

         
Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu 
perímetro urbano após a data de publicação desta Lei deverão 
elaborar projeto específico que contenha, no mínimo:  
 I - demarcação do novo perímetro urbano;   
 II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos 
trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de 
desastres naturais;  
III - definição de diretrizes específicas e de áreas que serão 
utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e 
instalações públicas, urbanas e sociais; 
IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação 
do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir 
para a geração de emprego e renda; 
V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por 
meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e 
de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido; 
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para 
proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural; e 
VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição 
dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização 
do território de expansão urbana e a recuperação para a 
coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do 
poder público. 
§ 1o  O projeto específico de que trata o caput deste artigo 
deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do 
plano diretor, quando houver.  
§ 2o  Quando o plano diretor contemplar as exigências 
estabelecidas no caput, o Município ficará dispensado da 
elaboração do projeto específico de que trata o caput deste 
artigo 
§ 3o  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no 
novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do 
projeto específico e deverá obedecer às suas disposições.  

   

 Com essa alteração ficou claro que ampliar o perímetro urbano não 

significa somente ampliar uma linha imaginaria, mas implica principalmente em 

expandir a urbanização, com a extensão das redes de água, esgotamento 

sanitário, drenagem, pavimentação de vias, implantação de equipamentos 
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comunitários de saúde, educação, assistência social e lazer, não esquecendo 

da importância da garantia do acesso a essas novas localidades com a 

extensão das linhas de transporte e investimentos no sistema viário, ações 

essas cujo custo recairá em grande parte no orçamento municipal. Assim uma 

iniciativa que aparentemente tem um custo baixo, ampliação do perímetro para 

aquisição de terra mais barata para a produção de habitação de interesse 

social, pode ter resultados desastrosos para o orçamento municipal e para a 

qualidade de vida nas cidades. Além disso, são conhecidos e reconhecidos os 

prejuízos sociais e econômicos da criação de espaços longínquos destinados 

exclusivamente a habitação de interesse social, vide as inúmeras críticas ao 

modelo do extinto BNH repetido exaustivamente com algumas novas 

tonalidades na atualidade, justamente em função disso, preocupou-se o 

legislador em garantir que expansões do perímetro urbano, e, portanto, a 

produção de novos pedaços de cidade, promoveriam a diversidade de usos: 

“IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de 

modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de 

emprego e renda”.  

 Diante do exposto, deve-se garantir que antes da ampliação do 

perímetro urbano, com a conseqüente extensão de redes de infraestrutura 

básica e criação de novos equipamentos comunitários, o Município fundamente 

a necessidade dessa ampliação e demonstre que possui os recursos 

necessários para esse fim. Deve-se então priorizar a utilização de instrumentos 

urbanísticos que induzam o adensamento planejado, inibam a retenção 

especulativa e garantam o cumprimento da função social da cidade e da 

propriedade, princípios da política urbana e do sistema nacional de habitação 

de interesse social em detrimento de expansões do perímetro urbano que 

acabam muitas vezes por intensificar a valorização imobiliária. 
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Cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais (fila) 

 

Atualmente, as informações disponíveis mais confiáveis e abrangentes 

para subsidiar as políticas de habitação no Brasil, são aquelas provenientes do 

Censo Demográfico produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. Para facilitar a leitura e o acesso a essa informação o 

Ministério das Cidades, disponibiliza o estudo Déficit Habitacional no Brasil, 

elaborado pela Fundação João Pinheiro, porém esse material possui uma série 

de limitações, entre as quais podemos destacar: 

 

(i) Realização decenal; 

(ii) Ausência de informações sobre situações de irregularidade 

fundiária; 

(iii) Número de assentamentos precários (setores subnormais) 

normalmente subestimado; 

(iv) Falta de informações acerca das inadequações habitacionais em 

áreas rurais; 

(v) Parâmetros de identificação e classificação distintos dos utilizados 

pelo Município e pelos órgãos dos governos estadual e federal. 

 

Tendo em vista as limitações do referido estudo, torna-se vital para a 

formulação e implementação da política habitacional, que os municípios 

mantenham um cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais. 

Recomenda-se que esse seja informatizado, e possua informações como o 

benefício pretendido (unidade pronta, locação, lote, qualificação), renda per 

capita da família, número de dependentes, condição atual de moradia (aluguel, 

assentamento precário, domicílio improvisado) e registro de situações de 

vulnerabilidade ou priorização como pessoas com deficiência, idosos, negros, 

indígenas e famílias chefiadas por mulheres.   
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A existência de um cadastro de famílias interessadas em programas 

habitacionais pode auxiliar na qualificação dos dados do déficit habitacional e 

inverter a lógica de produção habitacional pelos municípios. Atualmente obtém-

se o recurso para em momento posterior cadastrar as famílias, sendo que 

muitas vezes a linha de recursos disponível não é a mais adequada para a 

demanda existente, o que pode resultar em direcionamento – intencional ou por 

equívoco na avaliação dos dados – o atendimento ou o viés do projeto. Com 

um cadastro atualizado é possível acessar programas e fontes de 

financiamentos que mais se adéqüem a demanda delimitada por ele, fazendo 

com que a demanda defina o programa a ser acessado e não o contrário.   

Recomenda-se ainda que no processo de elaboração do PLHIS os 

municípios mapeiem as áreas de assentamento precário existentes em seu 

território, com uma caracterização básica dos mesmos contendo minimamente: 

(i) a denominação da área, (ii) sua localização, (iii) tempo de existência, (iv) 

tipologia (loteamento clandestino, irregular, ocupação, conjunto habitacional 

degradado), (v) faixa de renda da população residente, (vi) existência (ou não) 

de infraestrutura urbana, (vii) condicionantes ambientais, (viii) existência de 

áreas de risco, (ix) densidade, (x) padrão construtivo das unidades 

habitacionais, (xi) propriedade pública ou privada. Essas informações precisam 

ser necessariamente exatas, mas pelo menos aproximadas, pois terão papel 

fundamental na escolha do processo de regularização fundiária plena dessas 

áreas, além de auxiliar no momento da seleção das linhas de financiamento 

disponíveis e na priorização dos locais que devem sofrer intervenção, o que 

deverá ser refletido nas Estratégias de Ação e recursos a elas vinculados.   

A criação de um cadastro de famílias interessadas em programas 

habitacionais, em conjunto com o mapeamento dos assentamentos precários 

existentes no Município, formam um importante conjunto de informações que 

podem auxiliar o planejamento e monitoramento da política habitacional. 

Conhecer a demanda e se adequar a ela trará resultados muito mais efetivos 
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para a redução das necessidades habitacionais do que criar programas 

habitacionais que muitas vezes não contemplam a realidade da população.  

 

 
Ausência de dotação orçamentária municipal para o atendimento das 

necessidades habitacionais do Município.  

 

A Constituição Federal atribuiu à União, Distrito Federal, Estados e 

Municípios, a competência comum de “promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” 

(Art. 23, IX). Atendendo a disposição constitucional e entendendo como 

necessária a “compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, 

estadual, do Distrito Federal e municipal, bem como das demais políticas 

setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social;” (Lei 

11.124/2005, Art 4°, I, a, foi criado o Sistema Nacional de Habitação de 

Interesse Social cujo objetivo é “implementar políticas e programas de 

investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando o acesso à habitação 

voltada à população de menor renda” (Lei 11.124/2005, artigo 2°, II). O sistema 

objetiva consolidar a integração dos entes federados no que se refere ao 

acesso à habitação de interesse social adotando políticas de subsídios 

implementadas com os recursos centralizados nos fundos de habitação da 

União, dos Estados e Municípios. Assim o desenho da política está baseado na 

cooperação e articulação dos entes federados, para que os esforços dirigidos a 

habitação de interesse social se dêem de maneira integrada e, portanto, mais 

efetiva. Justamente por almejar essa integração o sistema prevê a repetição de 

uma estrutura institucional mínima e articulada nas três esferas: plano de 

habitação, fundo e seu conselho gestor.  

Porém pouco resolutiva é a existência dessa estrutura institucional sem 

os recursos econômicos necessários para garantir o direito constitucional à 
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moradia digna com a efetivação de uma política de habitação de interesse 

social. Não é importante apenas a existência desses recursos, mas também 

alguma constância nestes para que as ações e programas habitacionais 

possam ser planejados com antecedência e baseados em um cenário de 

recursos disponíveis mais próximo o possível do real.  

 Expressando a importância da existência de recursos para a habitação, 

não apenas aqueles oriundos da União e geralmente onerosos, portanto com 

necessidade de retorno para as suas fontes originárias, foi apresentada a  

Proposta de Emenda Constitucional n. 285/2008, ainda em tramitação no 

Congresso Nacional, com o objetivo de vincular 2% do orçamento da União e 

1% dos Estados e Municípios para a habitação, o Plano Nacional de Habitação 

destaca que essa medida é “o reconhecimento de que é impossível formular 

um plano de investimentos de longo prazo, num setor onde as necessidades 

são permanentes, sem que haja uma estabilidade na alocação de recursos” 

MINISTÉRIO DAS CIDADES. Plano Nacional de Habitação: versão para 
debates. Brasília: Ministério das Cidades/ Secretaria Nacional de Habitação. 

Primeira impressão: Maio, 2010, p. 77).   

Soma-se aos princípios constitucionais e do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social, a disposição expressa na Lei 11.124/2005 da 

necessidade dos fundos municipais e estaduais de habitação possuírem 

dotação orçamentária própria:  

   
Art. 12. Os recursos do FNHIS serão aplicados de forma 
descentralizada, por intermédio dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, que deverão: 
I – constituir fundo, com dotação orçamentária própria, 
destinado a implementar Política de Habitação de Interesse 
Social e receber os recursos do FNHIS; 

 

 Cabe destacar que os programas e ações financiados pelo Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social exigem contrapartida dos demais 
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entes federados exigindo prévia capacidade de investimento e de equipe local 

mínima capacitada. Resta claro, portanto, que para a efetivação da política de 

habitação de interesse social nos marcos propostos pela Constituição Federal 

e pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, não é suficiente a 

existência de uma estrutura institucional, é necessário que esta esteja 

vinculada a uma programação de disponibilização de recursos municipais.   

 

4. Continuidade dos Procedimentos Administrativos Instaurados 
 

 Para a continuidade dos Procedimentos Administrativos instaurados nas 

Comarcas para acompanhamento e monitoramento dos Planos Locais de 

Habitação de Interesse Social recomenda-se que após a verificação da 

regularidade do Município no Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social e do atendimento do conteúdo mínimo, sejam selecionadas e 

acompanhadas as ações propostas pelo PLHIS.  

 Como citado acima, os programas e por conseqüência as ações 

propostas pelo PLHIS podem ser de natureza diversa: voltadas para a 

urbanização de assentamentos precários, para a produção e aquisição de 

moradia, melhoria habitacional, assistência técnica ou de desenvolvimento 

institucional. Recomendamos que sejam selecionadas ações de natureza 

diversa, de preferência uma ação de natureza institucional/normativa, como a 

criação de cadastros, estruturações de equipes, aprovação de legislações 

municipais como a de delimitação de Zonas Especiais de Habitação de 

Interesse Social, e uma ação voltada a produção, requalificação ou 

urbanização de assentamentos precários. Sugere-se ainda, que, antes de 

selecionar as ações que serão monitoradas, seja verificado se alguma delas foi 

definida como prioritária pelo PLHIS, podendo ser esse mais um dos critérios 

de escolha da ação que a Promotoria pretende acompanhar.  
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 No desenvolvimento do monitoramento por parte dos órgãos de 

execução, poderão ser requisitados, por exemplo, relatórios periódicos do 

Município, dando conta da execução das ações previstas no PLHIS, contendo 

avaliação dos seus resultados parciais e explicitando o planejamento para os 

próximos esforços a serem envidados no enfrentamento da questão. Tais 

documentos poderão ser mesmo submetidos pelas Promotorias de Justiça a 

debate com a comunidade, por meio de audiências públicas ou reuniões com 

os conselhos envolvidos, promovendo compromissos entre representantes do 

governo e sociedade civil, eventualmente com emprego dos instrumentos 

formais à disposição do Ministério Público (Recomendações Administrativas e 

Termos de Ajustamento de Conduta, em especial), constituindo atuação 

estrutural e de longo prazo, a qual deverá ser organizada com o fito de evitar a 

descontinuidade frente à rotatividade de membros na comarca. 

 

5. Materiais de referência para a elaboração e análise do conteúdo dos 
Planos Locais de Habitação de Interesse Social.  
 
BRASIL. Ministério das Cidades. Guia de Adesão ao Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS. Brasília: Ministério das Cidades, 

2010. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Manuais/

PNUD_Guia_Adesao.pdf 

 
BRASIL. Ministério das Cidades. Manual para Apresentação de Propostas – 

Exercício 2008/2011. Ação: Apoio à elaboração de Planos Habitacionais de 

Interesse Social. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicaco

es/Apoio_Elaboracao_Planos_Habitacionais.pdf 
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BRASIL. Ministério das Cidades. Plano Nacional de Habitação: versão para 

debates. Brasília: Ministério das Cidades, 2010. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/Publicaco

es/Publiicacao_PlanHab_Capa.pdf 

 

BRASIL. Ministério das Cidades. Plano Local de Habitação de Interesse Social: 

Manual de orientação à elaboração do PLHIS – Simplificado. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2011. 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/PLHIS/ManualPLHIS.p
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