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MATERIAL ORGANIZADO PELO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO: 

 PLANOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL1 
 
 

CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS 
 

 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
O alto crescimento das cidades brasileiras, a partir do século XX, acarretou a milhões 

de pessoas, condições precárias e insalubres de sobrevivência. Isto é, a urbanização 

aconteceu de forma totalmente desigual em nosso país, onde parcela significativa da 

população vive nas periferias, subúrbios e aglomerados dos grandes centros urbanos em 

condições de total precariedade habitacional com pouco acesso a serviços e equipamentos 

públicos. 

Para modificar este quadro, entende-se que é imprescindível uma intervenção 

programada, contínua e de longo prazo, através da implementação de políticas habitacionais 

de interesse social por meio de um planejamento descentralizado dos órgãos municipais, 

estaduais e federal, que se inicia pelo mapeamento das necessidades habitacionais locais.  

Este documento visa resumidamente, auxiliar na compreensão de conceitos e da 

estrutura legislativa e normativa concernente a habitação de interesse social, levando em conta 

a importância dos municípios, articuladamente com os estados em darem cumprimento às 

atribuições relacionadas ao planejamento urbano.  

Trata-se portanto, de resumos e extratos dos seguintes documentos: i) Curso à 

distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social / EaD – PLHIS, coordenado pelo 

Ministério das Cidades, maio de 2009; ii) Política Nacional de Habitação; iii) Cadernos 

MCidades - Volume 4 – 2004, Política Nacional de Habitação; iv) Lei Federal nº11.124/2005 – 

que institui o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; v) Diagnóstico da COHAPAR 

para elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social, volume I - 2011; vi) 

Resoluções: nº2 de 24 de agosto de 2006, nº37 de 08 de dezembro de 2010 e nº43 de 05 de 

julho de 2011 e; vii) Instrução Normativa nº15 de 10 de março de 2011. 

Deste modo, este texto sintetiza conteúdos dos materiais acima mencionados e está 

dividido do seguinte modo: 

 
1. Necessidades habitacionais 
2. O que é a nova Política Nacional de Habitação - PNH? 

                                                
1 Elaborado pela Assistente Social Clarice Metzner e estagiária de Serviço Social Tamíres C. de Oliveira 
em 2011 ainda no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Constitucionais e 
atualizado em 2012. 



 2 

3. O que é o Plano Nacional de Habitação - PLANHAB? 
4. O que é o Sistema Nacional de Habitação - SNHIS? 
5. O que é o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – PEHIS? 
6. O que é Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS? 
7. Glossário principal e complementar. 

 
 
 

1. NECESSIDADES HABITACIONAIS 
 

Diante do exposto, importante se faz conhecer como se estrutura o conceito de 

Necessidades Habitacionais: 

 
 

 
               

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: COHAPAR - Apresentação PEHIS, 2011. 
 
 
  

 
NECESSIDADES 
HABITACIONAIS 

Déficit Habitacional: 
Ligado diretamente às 

deficiências do estoque de 
moradias. Inadequação de 

Domicílios: 
Corresponde a 
problemas na 
qualidade da 

habitação. a) Déficit por 
Reposição do 

Estoque 

b) Déficit por Incremento 
de Estoque 

- Domicílios rústicos 
- Depreciação dos 

domicílios existentes 

 

- Domicílios 
Improvisados 

- Co-habitação familiar 
- Famílias residentes 

em cômodos 
- Ônus excessivo com 

aluguel 

 

a) Domicílios com  
carência de infraestrutura: 
Carência de Iluminação, 
de Instalação Sanitária, 
de Abastecimento de 
Água e Coleta de Lixo; 

b) Com adensamento 
excessivo de moradores 

c) Com problemas de 
natureza fundiária 

d) Com cobertura 
inadequada 

e) Sem unidade sanitária 
domiciliar exclusiva e, 

f) Em alto grau de 
depreciação 
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Para melhor compreendermos toda a análise, sintetizamos os dados relativos ao 
Paraná, extraídos do diagnóstico publicado pela COHAPAR (2011): 

 

 População (Censo 2010): 10.266.737 

 Produção Habitacional (1967 – 2010): 358.111 unidades 

 Necessidades Habitacionais2 (2007): 272.500 unidades 

 

 Resumo das Necessidades Habitacionais em 2010: 

 

Urbano - Domicílios em assentamentos precários: 203.891 

Favelas: 101.653 

  Conjunto Habitacional Degradado: 8.594 

  Cortiços: 362 

  Loteamentos Irregulares: 93.282 

 

Déficit quantitativo (risco, preservação, faixas de domínio): 73.226 domicílios. 

Déficit qualitativo: 130.665 domicílios 

 

Rural:  32.631 

  Cadastro: 21.601 

  Assentados: 7.780 

  Quilombola: 842 

  Indígenas: 1.234 

  Pescadores: 1.174 

 

 Terras disponíveis para Habitação: 335 

 Vazios urbanos disponíveis para Habitação: 267 

 

 Disponibilidade de Área segundo a Propriedade: 

Particular: 29.253; Pública Municipal: 2.458; Pública Estadual: 181; Pública Federal: 63 

 
 
 

2. O QUE É A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE HABITAÇÃO - PNH? 
 

A nova Política Nacional de Habitação (PNH), em consonância com a Constituição 

Federal (1988) e o Estatuto das Cidades (2001), tem como primazia a inclusão da população 

                                                
2 Como “necessidade habitacional” compreende-se o “déficit habitacional” e a “inadequação de 
domicílio”. Conceitos estes explicados mais adiante, no teor deste documento. 
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de menor renda no acesso à moradia digna. Destaca-se na PNH que prover moradia digna não 

se restringe apenas à produção de novas habitações, mas também à “integração urbana de 

assentamentos precários, a urbanização, regularização fundiária e inserção de assentamentos 

precários, a provisão da habitação e a integração da política de habitação à política de 

desenvolvimento urbano”.3 

 Dentre os elementos básicos para a implementação dessa política, está a elaboração 

dos Planos Diretores Municipais, os quais vem garantir “a função social da propriedade urbana 

[...], bem como a revisão da legislação urbanística e edilícia, tendo em vista a ampliação do 

mercado formal de provisão habitacional”.4 

 Os instrumentos estabelecidos na PNH são:  

 Sistema Nacional de Habitação: principal instrumento da nova política, “composto por uma 

instância de gestão e controle, articulada e integrada pelo Ministério das Cidades, pelo 

Conselho das Cidades, pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social, pelos Conselhos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, pelo Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e pelos Fundos Estaduais e Municipais 

de Habitação de Interesse Social (FEHIS e FMHIS). [...] Sistema Nacional de Habitação 

possui dois subsistemas: o Subsistema de Interesse Social (SHIS) e o Subsistema de Ha-

bitação de Mercado (SHM), que objetivam segregar as fontes de recursos para viabilizar o 

acesso à moradia digna, às diferentes demandas e perfil do déficit”;5 

 Desenvolvimento Institucional: “por ele é que se dará a integração e capacitação dos 

diversos agentes públicos e privados no País, envolvidos com a questão habitacional, 

criando-se, assim, as condições necessárias à implementação do modelo de política 

habitacional que se deseja: democrático, descentralizado e transparente, por meio do qual 

se promoverá o direito de acesso à moradia digna a todos os cidadãos”;6 

 Sistema de Informação, Avaliação e Monitoramento da Habitação: consiste “em um sistema 

de informações que subsidie o processo decisório e que seja capaz de responder às 

necessidades do conjunto da sociedade. O Simahab será desenvolvido em sintonia com o 

modelo proposto pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(UN-Habitat) que qualifica o uso do indicador habitacional como instrumento essencial na 

tomada de decisão, na formulação de políticas urbanas e no monitoramento e avaliação de 

seus programas e projetos”; 7 

 Plano Nacional de Habitação: “É o instrumento de articulação entre o diagnóstico, 

prioridades, metas a serem atingidas, recursos compatíveis, ações, e um sistema de 

monitoramento e avaliação. Nele serão apresentadas as propostas de estratégias de 

                                                
3 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 29.  
4 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 29. 
5 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 52-53. 
6 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 53 
7 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 56. 
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enfrentamento do déficit habitacional e da situação de precariedade e irregularidade das 

moradias”.8    

 
3. O QUE É O PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO - PLANHAB? 

 
O Plano Nacional de Habitação - PLANHAB é um instrumento essencial para a 

implementação da nova Política Nacional de Habitação. Ele foi construído a partir de um 

processo participativo que contou com a presença de todos os segmentos da sociedade que 

tem atuação com o setor habitacional. 

O PLANHAB reúne estratégias a serem executadas para equacionar a questão 

habitacional e urbana no país, com um horizonte temporal de 15 anos. O conjunto de ações 

previstas no Plano é possivelmente capaz de atingir a maior meta da Política Nacional de 

Habitação, que é o acesso universalizado à moradia digna para todos os cidadãos brasileiros.     

É fato que existem dificuldades para planejar esse setor, isso porque em nosso país,  as 

soluções habitacionais sempre foram marcadas por práticas pontuais, assistencialistas e 

clientelistas, deixando várias lacunas vazias no acesso a moradia como um todo. Diante disso, 

o PLANHAB vem auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação da execução dessa 

política, e através de um estudo detalhado das necessidades habitacionais do país, vêm 

estimular permanentemente o processo de planejamento habitacional no Brasil.   

Para auxiliar nesse processo de planejamento foram desenhadas no Plano, linhas 

programáticas, as quais cumprem a função de definirem estratégias que atendam as demandas 

e problemas que advém das diferentes necessidades habitacionais do país, sendo elas 

produção ou adequação de habitações e/ou regularização de áreas urbanas ou rurais. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Cadernos MCidades - Volume 4. 2004. Política Nacional de Habitação. Página 58. 
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Fonte: Plano Nacional de Habitação. Versão para Debates. 2010. Página 146. 

 
 
 
 
 

PLANO NACIONAL DE HABITAÇÃO – LINHAS PROGRAMÁTICAS 

 
→ Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários 
 

Integração Urbana de 
Assentamentos Precários 
 

→ Regularização Fundiária 

→ Promoção pública de unidades 
habitacionais 

→ Promoção de unidades habitacionais 
urbanas para arrendamento 

→ Promoção de unidades habitacionais em 
áreas urbanas centrais 

→ Promoção por autogestão de unidades 
habitacionais urbanas 

→ Promoção de novas unidades 
habitacionais urbanas  

→ Promoção privada de unidades 
habitacionais urbanas 

→ Promoção pública de locação social de unidades habitacionais em centros 
históricos e áreas urbanas consolidadas 

→ Promoção pública e privada de loteamentos urbanos associada à oferta de 
materiais de construção e assistência técnica 

→ Aquisição de unidades habitacionais 

Desenvolvimento 
Institucional 

→ Promoção pública ou por autogestão de unidades habitacionais rurais 

Melhoria Habitacional → Autopromoção habitacional assistida 

→ Assistência Técnica à população de baixa renda 
Assistência Técnica 

→ Assistência Técnica à cooperação e organizações não-governamentais 

Desenvolvimento 
Institucional → Desenvolvimento Institucional 
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4. O QUE É O SISTEMA NACIONAL DE HABITAÇÃO - SNHIS? 
 

Em 2005, o Governo Federal sancionou a Lei nº 11.124, a qual dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social – FNHIS e institui o Conselho Gestor do FNHIS. 

O principal objetivo desse sistema é viabilizar à população de menor renda o acesso a 

moradia digna através de programas e políticas a serem implementadas pelas instituições e 

órgãos responsáveis pelo setor da habitação. 

As políticas elaboradas pelas três esferas de governo devem ter compatibilidade e 

também devem estar em sintonia com outros setores, como desenvolvimento urbano, 

ambiental e de inclusão social. 

O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) centraliza os recursos 

orçamentários, e destina-se exclusivamente à produção de habitação para a população de 

menor renda. 

Importante ressaltar que o sistema tem por primazia o controle social, a transparência, a 

descentralização e a democratização nos procedimentos decisórios. Para tanto, institui o 

Conselho Gestor do FNHIS, o qual tem estabelece critérios para o repasse dos recursos e 

delibera sobre as contas do FNHIS (entre outras funções). 

Compõe também o SNHIS: a Caixa Econômica Federal - CEF, o Ministério das Cidades 

e o Conselho das Cidades - ConCidades. A CEF é o agente operador destes recursos, estando 

sempre submetida ao Ministério das Cidades, que por sua vez, coordena, elabora, implanta, 

autoriza, acompanha e avalia todos os repasses do Conselho Gestor, bem como o subsidia em 

suas atividades. O ConCidades tem como função articular a política estatal com relação as 

municipais e federais, fixando linhas de ações para as implantações; também devem promover 

conferências e audiências públicas que sejam representativas pelos segmentos existentes a 

fim de debater, avaliar e deliberar critérios de requisição de recursos para programas 

habitacionais. 

Conforme a Seção IV, art. 17 da Lei Federal nº 11.124 / 2005, “os Estados que aderirem 

ao SNHIS deverão atuar como articuladores das ações do setor habitacional no âmbito do seu 

território, promovendo a integração dos planos habitacionais dos Municípios aos planos de 

desenvolvimento regional, coordenando atuações integradas que exijam intervenções 

intermunicipais, em especial nas áreas complementares à habitação, e dando apoio aos 

Municípios para a implantação dos seus programas habitacionais e das suas políticas de 

subsídios”. 
Para que haja uma articulação efetiva, aos municípios cabe elaborarem seus planos 

habitacionais conforme as realidades locais, cujas informações necessárias podem ser obtidas 

em várias fontes, principalmente no Diagnóstico realizado pelo IPARDES/COHAPAR (anexa ao 

site deste CAOP: http://www.direito.caop.mp.pr.gov.br) que traz a condição das necessidades 
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habitacionais de cada município. A elaboração do plano não é compulsória, entretanto, é 

quesito obrigatório para a obtenção dos recursos do FNHIS. Salienta-se que os municípios 

devem instituir o Conselho Local de Habitação de Interesse Social, assegurando a diversidade 

de entidades representativas na sua composição, como garantia do princípio da participação 

popular; ainda é necessário que sejam criados os Fundos Municipais e o Estadual de 

Habitação de Interesse Social, com dotação orçamentária própria, destinadas para este fim. 

 
 
 

5. O QUE É O PLANO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – 
PEHIS?  

 

Com ações previstas até 2023, o plano tem como objetivo apontar as necessidades 

habitacionais do Estado e direcionar os diferentes programas da área de acordo com as 

prioridades definidas durante os seminários regionais realizados no estado. As diretrizes e 

princípios do PEHIS-PR devem nortear a definição de estratégias de intervenção, linhas 

programáticas e prioridades de investimentos, levando-se em consideração a Política Nacional 

de Habitação, a Política Estadual de Habitação, os Planos de desenvolvimentos do Estado, os 

eixos de desenvolvimento que impactem a questão habitacional, contexto urbano e rural, e os 

princípios democráticos de participação social. Os objetivos devem expressar os resultados 

que se pretende alcançar, ou seja, esboçar a situação que deve ser modificada, de forma 

concisa. 

No Paraná, a construção do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social está 

sendo realizada pela Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR (Lei Complementar 

estadual n.º 119/07, modificada pela Lei n.º 124/08, em seu artigo 4º, item I). 

Os princípios que norteiam a elaboração do PEHIS – PR se coadunam com os da 

nova Política Nacional de Habitação, nos seguintes pontos:  

 Moradia digna - como direito e vetor de inclusão social garantindo o padrão mínimo de 

qualidade, infra-estrutura básica, transporte coletivo e serviços sociais.  

 Implementação dos instrumentos jurídico-urbanísticos, no sentido de garantir o acesso a 

terra urbanizada à população de baixa renda, buscando fazer cumprir a função social da 

propriedade, conforme prevê o Estatuto das Cidades.  

 Habitação como uma política de estado, onde o Poder Público Estadual é um agente 

importante na regulação urbana e no mercado imobiliário paranaense, na provisão da 

moradia e na regularização de assentamentos precários, tanto no meio urbano como rural.  

 Gestão democrática com participação popular e transparência nas decisões e 

procedimentos, utilizando e aprimorando a estrutura do SEHIS - Sistema Estadual de 

Habitação de Interesse Social.  

 Integração da Política Habitacional à Política Urbana e Rural do Estado.  
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 Articulação com as instâncias Nacional e Municipal.  

               Os objetivos do PEHIS são diagnosticar a realidade e as necessidades habitacionais 

urbana e rural do estado do Paraná, traçando as estratégias de ação no sentido de enfrentar a 

questão, de forma articulada com a política e Planos de Desenvolvimento do Paraná e do 

Brasil.  

 Tem o horizonte temporal de 13 anos: 2010 – 2023, com 03 revisões, seguindo a 

mesma periodicidade do PLANHAB – Plano Nacional de Habitação de Interesse Social, porém 

um ano após a revisão nacional, ou seja: 2012,  2016 e 2020. 

 A finalidade é traduzir a política habitacional do estado do Paraná em AÇÕES 

concretas, com prazos, programas, recursos e responsabilidades definidas; fazendo a interface 

a nível nacional e municipal, com uma visão estratégica e global da solução do problema 

habitacional.  

A abrangência é Territorial, Social, Econômica, Financeira e Ambiental. 

Territorial – urbana e rural do Estado do Paraná, constituído por 399 municípios, considerando-

se a divisão administrativa dos Escritórios Regionais da COHAPAR e as Mesorregiões 

Geográficas utilizadas pelo IBGE , para efeito de agregação/desagregação de dados e análise 

regional.  

Social – identificação e estratificação da população em faixas de renda, em relação às 

necessidades e estabelecimento de prioridades de ação e investimento; a habitação como fator 

de mobilidade social.  

Econômica – a produção da moradia e a regularização/urbanização fundiária, como vetor de 

crescimento econômico produz riqueza e cria condições da população gerar riqueza, portanto, 

é de suma importância, pois interfere na economia do estado. O Plano deverá prever 

mecanismos que incentivem a produção de lotes urbanizados e moradias, especialmente no 

que se refere a incentivos ao setor da construção civil, um dos setores da economia que mais 

absorve mão de obra.  

Financeira – envolve recursos financeiros de diferentes fontes, principalmente do FEHRIS - 

Fundo Estadual de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social, que poderá lançar 

mão de fontes perenes de recursos e será regulamentado junto com o PEHIS-PR. Assim como, 

deve prever mecanismos, sistemas e programas de financiamento.  

Ambiental – elemento estruturante da política habitacional tanto urbana como rural, cuja ação 

deverá não só preservar áreas e implantar projetos ambientalmente equilibrados, como 

devolver à sociedade áreas degradadas, revitalizadas/recuperadas.  

 
Provisão, adequação e urbanização: linhas programáticas, programas e ações 
 
As necessidades habitacionais levantadas no Diagnóstico e as diretrizes e objetivos definidos 

no PEHIS-PR, devem nortear as linhas programáticas e programas que devem ser 



 10 

desenvolvidos para enfrentar os problemas habitacionais. Os programas e ações devem ser 

estruturados a partir destas linhas, de forma a articular os agentes promotores e financeiros 

públicos e privados. Será adotada a linha programática constante do Plano Nacional de 

Habitação:  

 integração urbana de assentamentos precários e informais – abrange programas que visam 

atender as necessidades levantadas nos assentamentos precários, como implantação de infra-

estrutura, viabilização da regularização fundiária, promoção de melhorias habitacionais, entre 

outras.  

 produção e aquisição de moradias – construção de moradias, apartamentos e lotes 

urbanizados destinados aos moradores de favelas em processo de urbanização e para o déficit 

habitacional existente.  

 melhoria habitacional,  

 assistência técnica  

 habitação rural  

 desenvolvimento institucional – Regulamentação do Fundo Estadual de Habitação de 

Interesse Social 

 

Linhas programáticas normativas e Institucionais 
Deverão agregar programas da mesma natureza e deverão ser apontadas as medidas e ações 

necessárias para superar as limitações institucionais identificadas no Diagnóstico. Deverá ser 

previsto recursos financeiros para o desenvolvimento destas ações, inclusive para assistência 

técnica, regulamentação de ZEIS e de capacitação de agentes públicos e sociais.  

 
Prioridade de atendimento  
O PEHIS-PR tratará da questão habitacional como um todo, tanto em áreas urbanas como 

rurais, considerando todas as faixas de renda. Mas como se trata de um Plano voltado às 

populações mais pobres, terá que priorizar programas e investimentos à população de mais 

baixa renda, porém, deverá elaborar uma equação que equilibre o mercado e as necessidades, 

no sentido de não permitir a transferencia de investimentos públicos, através dos “vasos 

comunicantes”, à população que pode ser atendida pelo mercado formal.  

 

Metas, recursos e fontes de financiamento 
 Os objetivos e metas propostas no Plano devem ser de no mínimo, três tipos: normativo, 

institucional e de atendimento a provisão, adequação e urbanização. As metas devem ser 

articuladas com os recursos e fontes de financiamento e devem conter indicadores que 

permitam seu acompanhamento. Além dos recursos oriundos do FNHIS e FEHRIS serão 

previstos os recursos do SBPE, Fundos/Recursos internacionais onerosos e não onerosos e 

sua utilização por linha programática. 
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6. O QUE É PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS? 
 
 A elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social é quesito obrigatório 

para adesão dos municípios ao SNHIS, e só após sua apresentação, recursos do serão 

disponibilizados para o município. Sua elaboração deve estar em conformidade com a Política 

Nacional de Habitação e com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, bem como deve 

estar articulado com os Planos Diretores Locais.  

“O PLHIS deve conter um diagnóstico do setor habitacional e um plano de ação. O 

diagnóstico deve reunir informações a respeito do déficit e da inadequação habitacional, 
identificar os assentamentos precários e levantar suas características urbanísticas, 
ambientais, sociais e fundiárias. Deve, também, apontar as necessidades habitacionais e 

estimar o volume de recursos necessários para enfrentar o déficit habitacional acumulado e a 

demanda demográfica futura. O plano de ação, que traz as estratégias de ação, por sua vez, 

consiste na definição de como atuar para resolver os principais problemas habitacionais e 

urbanos. Nesse plano de ação, devem constar: (1) diretrizes e objetivos da política local de 

habitação; (2) linhas programáticas e ações; (3) metas a serem alcançadas e estimativa dos 

recursos necessários para atingi-las, por meio de programas ou ações, identificando-se as 

fontes existentes; e (4) indicadores que permitam medir a eficácia do planejamento”.9  

Convencido da importância da regularidade desses municípios, o Conselho Gestor do 

Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - CGFNHIS, por meio da Resolução nº2 de 

24 de agosto de 2006, alterado pelas Resoluções nº37 (de 08 de dezembro de 2010) e nº43 

(de 05 de julho de 2011) determinou que os municípios com mais de 20 mil habitantes ou 

integrantes da região metropolitana que elaboraram seus Planos sem os recursos do FNHIS, 

ou seja, com recursos próprios, deverão contemplar minimamente o previsto no § 2º, do art. 2º, 

da Resolução nº2 já mencionada: “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”. 

Neste mesmo sentido, alterado pelas Resoluções expostas e regulamentado na 

Instrução Normativa nº 15 de 10 de março de 2011, aos municípios com população até 50 mil, 

não integrantes da região metropolitana e que elaboraram seus Planos sem os recursos do 

FNHIS, é facultado elaborar seu Plano através do PLHIS Simplificado, disponível no sítio 

eletrônico do Ministério das Cidades (www.cidades.gov.br). Contudo, será estabelecido por 

regulamentação específica do Ministério das Cidades, bem como consultado preliminarmente, 

                                                
9 Módulo do “Curso à distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social / EaD – PLHIS”, 
coordenado pelo Ministério das Cidades, maio de 2009. Página 05.  
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o Comitê Técnico de Habitação do Conselho das Cidades. Cumpre salientar que o PLHIS 

Simplificado é destinado aos municípios com até 50 mil habitantes e que elaboraram seus 

Planos Habitacionais com recursos próprios; dessa feita, aos municípios que receberam 

recursos do FNHIS, mas que desejam realizar o PLHIS Simplificado, é necessário desfazer o 

contrato com o Fundo e ainda, devolver os recursos ao Tesouro Nacional.  

 

 

 
6. GLOSSÁRIO PRINCIPAL 

 
“Os conceitos aqui relacionados foram estabelecidos para esse trabalho como base de 

referência considerando a utilização e aplicação nos mais diversos estudos e textos que tratam 

das questões urbanas e rurais das cidades brasileiras. A complexidade e compreensão do 

tema, abordado por diversas formas, fontes e conteúdos, implicou na necessidade de um 

alinhamento desses conceitos, possibilitando o estabelecimento de referenciais de análise e 

conclusões. Dessa forma procurou-se, sempre que possível, trabalhar com os conceitos que se 

assemelham entre si nos mais diversos documentos e textos/livros onde tal discussão se 

insere.”10   

 

Assentamentos precários consolidados:  
São assentamentos já integrados urbanisticamente e dotados de infraestrutura básica. Não são 

necessárias intervenções físicas que alterem sua morfologia (reparcelamento de lotes, 

redefinição de sistema viário), ou mesmo a execução de obras de infraestrutura básica. Os 

assentamentos podem, porém, não estar regularizados e sua população pode apresentar 

demandas específicas por programas de pós-ocupação, sociais e equipamentos e serviços 

públicos (MC). 

 

Assentamentos precários consolidáveis:  
São aqueles que apresentam condições favoráveis de recuperação urbanística e ambiental e 

de reordenamento urbano (abertura ou readequação de sistema viário, implantação de 

infraestrutura básica, regularização urbanística do parcelamento do solo), com ou sem 

necessidade de remoção (reassentamento) de parte das famílias moradoras. A remoção pode 

ser necessária para eliminar situações de risco, promover o desadensamento, executar 

intervenções urbanas ou, ainda, em função de restrições legais à ocupação (MC). 

 

 

                                                
10 Plano Estadual de Habitação de Interesse Social – Etapa II, Diagnóstico – Volume I. Página 5. Junho 
de 2011.  
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Assentamentos precários não-consolidáveis:  
São assentamentos que não apresentam condições de recuperação urbanística e ambiental e 

de reordenamento urbano. Trata-se de núcleos comprometidos por situações de risco e 

insalubridade não solucionáveis, como, por exemplo, os que se localizam sobre aterro 

sanitário, oleoduto, sistema viário estrutural da cidade, áreas de risco, de preservação 

ambiental e non edificandi. Os núcleos não consolidáveis são objeto de intervenção do tipo 

“remoção” e reassentamento em novas áreas (MC). 

 

Assentamentos precários:  
Compreendem: os cortiços, as favelas, os loteamentos irregulares de moradores de baixa 

renda e os conjuntos habitacionais degradados. 

 

Coabitação familiar:  
Compreende a convivência de mais de uma família no mesmo domicílio (denominadas de 

famílias conviventes), diferenciado-se as principais e secundárias ou o aluguel de quartos ou 

cômodos para a moradia de outras famílias. As famílias conviventes secundárias são 

constituídas por, no mínimo, duas pessoas ligadas por grau de parentesco, dependência 

doméstica ou normas de convivência e que residem no mesmo domicílio com outra família, 

denominada principal. O responsável pela família principal é também o responsável pelo 

domicílio (FJP, 2006).  

 

Conjunto habitacional degradado:  
Conjuntos habitacionais total ou parcialmente vazios, com falta de infraestrutura básica ou com 

risco construtivo, que não se confundem com problemas de falta de manutenção (Ipardes). 

 

Cortiços: 
São imóveis adaptados destinados inicialmente a uma única família, atividades comerciais, 

industriais ou a qualquer outra função distinta do encortiçamento, mas que em função da 

degradação do bairro e/ou do imóvel, foram subdivididos internamente em cômodos de aluguel. 

Podem também ser concebidos como construções destinadas ao aluguel coletivo, com vários 

cômodos em um mesmo lote, podendo ter ou não, habitações unifamiliares. Em ambos os 

casos os equipamentos sanitários, tanques e áreas comuns são predominantemente, de uso 

coletivo. As condições de habitabilidade são precárias e a moradia tem sempre como 

contrapartida o pagamento de aluguel. 

 

Déficit habitacional:  
Corresponde à quantidade de moradias novas que necessitam ser produzidas para atender às 

demandas acumuladas. Pode ser entendido como déficit por reposição de estoque, quando 
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engloba as moradias sem condições de habitalidade, devido à precariedade das construções 

ou em virtude de desgaste da estrutura física; e como déficit por incremento de estoque, no 

caso de famílias que convivem em uma mesma habitação junto a outra família e aquelas que 

vivem em cômodos (MC). 

 

Déficit qualitativo ou por inadequação:  
Entendido como déficit qualitativo, por inadequação ou por reposição de estoque, quando 

engloba as moradias sem condições de habitalidade, devido à precariedade das construções 

ou em virtude de desgaste da estrutura física, as quais apresentam desconforto para seus 

ocupantes, riscos de desmoronamento e contaminação por doenças em decorrência de suas 

precárias condições de salubridade (Curso Kazuo CTB). 

 

Domicílios improvisados: 
Construídos para fins não residenciais, mas que estão servindo de moradias na ocasião do 

Censo (PLHIS MC). 

 

Domicílios rústicos:  
Domicílios permanentes cuja construção é feita por material improvisado, como madeira 

aproveitada e vasilhames, e que corresponde à parcela da necessidade de reposição, que 

pode ser definida como os domicílios a serem restaurados, substituídos ou repostos (PLHIS 

MC). 

 

Favela:  
Área de Favela é entendida como um conjunto de habitações (casas, barracos, etc.) ocupando 

ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, em sua maioria carentes de serviços 

públicos essenciais. É o mesmo conceito de aglomerados subnormais do IBGE. Conjunto de 

habitações (casas, barracos etc.) ocupando terreno de propriedade alheia (pública ou 

particular), dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. Em sua maioria são carentes 

de serviços públicos essenciais. 

 

Inadequação de moradias:  
Corresponde a problemas na qualidade da habitação, não implicando, contudo, na necessidade 

de novas construções. Seu dimensionamento visa à elaboração de políticas voltadas à 

melhoria dos domicílios existentes, complementares à produção de novas unidades 

habitacionais (MC). 
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Loteamento clandestino e/ou irregular:  
Áreas de terras que foram subdivididas e vendidas, estão ocupadas por população de baixa 

renda e, embora possam apresentar características físicas de regularização (arruamento, lotes 

definidos etc.) não têm aprovação do poder público. 

Para a ONU “trata-se de um assentamento contíguo, caracterizado pelas condições 

inadequadas de habitação e/ou serviços básicos. Um assentamento precário é freqüentemente 

não reconhecido/considerado pelo poder público como parte integral da cidade. São cinco 

componentes que refletem as condições que caracterizam os assentamentos precários: status 

residencial inseguro; acesso inadequado à água potável; acesso inadequado a saneamento e 

infraestrutura em geral; baixa qualidade estrutural dos domicílios; e adensamento excessivo. 

Em um assentamento precário os domicílios devem atender pelo menos uma das cinco 

condições acima”. (Curso a Distancia: PLHIS - MCidades, 2009, 216 pg.) 

 

Reassentamento (relocação):  
Compreende a remoção para outro terreno, fora do perímetro da área de intervenção. Trata-se 

da produção de novas moradias de diferentes tipos (casas, apartamentos, habitações 

evolutivas, lotes urbanizados) destinados aos moradores removidos de assentamentos 

precários consolidáveis ou não consolidáveis (MC). 

 

Remanejamento (relocação):  
Trata-se da construção de nova unidade habitacional, ou a reconstrução da unidade 

habitacional no mesmo perímetro da favela ou assentamento precário que está sendo 

urbanizado. A população é mantida no local após a substituição das moradias e tecido urbano. 

É o caso, por exemplo, de áreas que necessitam de troca de solo ou aterro. Na maioria das 

vezes, a solução é a remoção temporária das famílias para execução de obras de infra 

estrutura e construção de novas moradias. A intervenção, nesse caso, também, envolve a 

abertura de sistema viário, implantação de infra estrutura completa, parcelamento do solo, 

construção de equipamentos (quando necessária) e regularização fundiária (MC). 

 

 
6.1 GLOSSÁRIO COMPLEMENTAR 

 
Aglomerados Subnormais: Um conjunto de habitações (casas, barracos, etc.) ocupando ou 

tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular), 

dispostas, em geral, de forma desordenada e densa, em sua maioria carentes de serviços 

públicos essenciais. (IBGE). 
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Áreas de risco: Áreas de terras localizadas em encostas sujeitas a desmoronamento e/ou 

sujeitas a inundações. 

 

Áreas degradadas: Áreas de terras que sofreram alguma forma de agressão: física, química, 

por erosão, desmatamento, etc., impossibilitando a moradia de famílias, ou o desenvolvimento 

de atividades salubres. 

 

Áreas sujeitas a enchentes: Áreas de terra normalmente localizadas próximas a rios, lagos, 

banhados, baixadas, principalmente fundo de vales . 

 

Assentamento rural: Áreas de terras destinadas às famílias beneficiadas pelo programa de 

Reforma Agrária do Governo Federal, para construção de suas moradias e para o 

desenvolvimento de atividades agropecuárias, normalmente viabilizadas com recursos do 

PRONAF. 

 

Cenários: Estudos e análises sócio econômicas, financeiras, conjunturais etc., e sua projeção, 

as quais subsidiarão as Estratégias e o Plano de Ação do PEHIS-PR, para realização do plano 

no horizonte temporal previsto - 2.023. 

 

Cenário Provável: Elaborado considerando índices, taxas e investimentos existentes. 

 

Cenário Desejável: Elaborado considerando um crescimento econômico e de investimentos 

adequados para atingir as metas estabelecidas até 2.023. 

 

Demanda habitacional: Os manuais de economia definem demanda (ou procura) por um bem 

ou serviço que o indivíduo está disposto e capacitado a comprar, por unidade de tempo. O 

conceito de demanda habitacional expressa o desejo por moradias, o qual as pessoas realizam 

ou pretendem realizar. Ou seja, existem famílias que podem representar uma demanda efetiva 

por novas moradias e que podem não constituir uma necessidade do ponto de vista social. 

 

Demanda demográfica futura: Dimensionamento das moradias a serem acrescidas ao 

estoque habitacional a fim de acomodar o crescimento populacional projetado em determinado 

período. Essa estimativa das necessidades de incremento do estoque de moradias, não 

considera o déficit habitacional acumulado nem a inadequação de parcela do estoque 

existente. O cálculo dessa demanda vai depender da taxa de crescimento da população e da 

média de moradores por domicílio, refletindo o tamanho da família e os arranjos familiares 

(MC). 
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Desmembramento : “Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 

destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não 

implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, 

modificação ou ampliação dos já existentes” – Art. 2º, § 2º da Lei Federal 6766/79. 

 

Domicílio: É o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de 

habitação a uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado como tal na data de referência 

do Censo. 

 

Domicílio carente: Domicílios carentes de infraestrutura, àqueles que não dispõem de ao 

menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrico, rede geral de abastecimento de 

água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de 

lixo (PLHIS MC). 

 

Domicílios com adensamento interno excessivo: Domicílios com mais de 03 (três) pessoas 

por dormitório definido como o cômodo utilizado, com exceção do banheiro, para essa 

finalidade em caráter permanente por morador do domicílio na data de referência da pesquisa 

(Curso Kasuo CTB). 

 

Equipamento público urbano: “consideram-se urbanos os equipamentos públicos de 

abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede 

telefônica e gás canalizado.” – art. 5º , parágrafo único da Lei Federal 6766/79. 

 

Fundo de vale: Parte mais baixa ou inferior de um lugar ou região, onde estão os caminhos 

naturais das águas. 

 

Habitação indígena: Unidades habitacionais diferenciadas e projetadas obedecendo a cultura 

e com a participação das comunidades indígenas. 

 

Habitação rural: Unidades habitacionais projetadas para moradia das famílias de pequenos 

produtores rurais residentes na área rural. 

 

Hipoteca: Empréstimo feito dando o imóvel como garantia. A propriedade só é transferida ao 

tomador do empréstimo após sua quitação. 

 

Infraestrutura (urbana): Conjunto de obras que constituem os suportes do funcionamento das 

cidades e que possibilitam o uso urbano do solo, isto é, o conjunto de redes básicas de 

condução e distribuição, rede viária, água potável, redes de esgotamento, energia elétrica, gás, 
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telefone, entre outras, que viabilizam a mobilidade das pessoas, o abastecimento e a descarga, 

a dotação de combustíveis básicos, a condução das águas, a drenagem e a retirada dos 

despesos urbanos (SAHOP, 1978 – Rede Ambiente). 

 

Infra-estrutura básica: “A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos 

equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de 

circulação” Art. 2º, § 5º da Lei Federal 6766/79, incluído pela Lei Federal n.º 9.785/99, 

(Redação dada pela Lei Federal n.º 11.445, de 2007).  

 

Lote: Porção de terra autônoma que resulta de loteamento ou desmembramento, destinada a 

construções ou pequena agricultura, em certas regiões também é conhecido como “data” 

(DVAU-Cohapar). “Considera-se lote o terreno servido de infra-estrutura básica cujas 

dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para 

a zona em que se situe.” – Art. 2º, § 4º da Lei Federal 6766/79, texto incluído pela Lei Federal 

n.º 9.785/99. 

 

Lote urbanizado: Porção de terra autônoma, localizada geralmente em área urbana, dotada 

de toda a infraestrutura urbana (arruamento, água, luz, esgotamento sanitário etc.). 

 

Loteamento: “Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a 

edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 

prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes” - Art. 2º, § 1º da Lei Federal 

6766/79. 

 

Módulo rural: Unidade de medida, expressa em hectare, que busca refletir a interdependência 

entre a dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, a forma e as condições do seu 

aproveitamento econômico. Deriva do conceito de propriedade familiar, que nos termos do 

inciso II, do artigo 4º da Lei nº 5.504/64 (Estatuto da Terra), entende-se como: “o imóvel rural 

que, direta e pessoalmente, explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda força de 

trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima 

fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalhado com ajuda de 

terceiros" (Incra). 

 

Moradia digna: É aquela provida de redes de infraestrutura (transporte coletivo, água, esgoto, 

luz, coleta de lixo, pavimentação, telefone); com acesso a equipamentos de educação, saúde, 

segurança, cultura e lazer; instalações sanitárias adequadas; condições mínimas de conforto e 

habitalidade; habitada por uma única família (a menos de outra opção voluntária); e dispondo 
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de, pelo menos, uma dormitório permanente para cada dois moradores adultos. Tal conceito 

serve de diretriz tanto para a produção de novas unidades habitacionais de interesse social, 

como também para a urbanização, regularização e melhorias do estoque de moradias 

precárias em favelas, loteamentos irregulares de moradores de baixa renda e áreas centrais 

degradadas (MC). 

 

Necessidades habitacionais: Incluí o déficit – necessidade de reposição total de unidades 

habitacionais precárias e o atendimento à demanda reprimida; a demanda demográfica – 

necessidade de construção de novas unidades para atender ao crescimento demográfico; e a 

inadequação – compreendendo a necessidade de melhoria de unidades habitacionais que 

apresentem certo tipo de carência (MC). 

 

Ocupação irregular: São os assentamentos realizados à margem da legislação urbanística, 

ambiental, civil, penal e registrária, em que se abrem ruas e demarcam lotes sem qualquer 

controle do Poder Público. Os assentamentos assim constituídos não obedecem a qualquer 

planejamento urbanístico e são carentes de infraestrutura. 

 

Parcelamento: Resultado de subdivisão e/ou loteamento de uma área dividindo-a em unidades 

autônomas (lotes) e áreas de domínio público (ruas, praças etc), nos casos de loteamento ou 

quando ocorre atingimento (DVAU-Cohapar). 

 

Pequeno produtor rural: Proprietário, meeiro ou arrendatário de pequena propriedade rural, 

explorada por ele e sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 

econômico, e eventualmente trabalhado com ajuda de terceiros . 

 

Pescadores: Trabalhadores que se dedicam à atividade da pesca, em rios, lagos, oceanos etc. 

 

Plano de Governo: Documento por meio do qual o Governo, seja Federal, Estadual ou 

Municipal, define o enunciado Político - Programático de sua atuação, expressando por meio 

de estratégias, diretrizes, programas e objetivos setoriais e/ou regionais, as suas preocupações 

centrais e ênfase que pretende dar à sua ação no período de um mandato. 

 

Planos de Reajustamento: É a forma de atualização dos valores relativos aos encargos 

mensais dos financiamentos habitacionais, sendo criados vários durante a vigência do SFH. 

 

Políticas públicas: Conjunto de estratégias e diretrizes que respaldam as ações do Estado: 

federal, estadual ou municipal, em seus 03 Poderes – executivo, legislativo e judiciário.  
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Programa: Um conjunto organizado de iniciativas específicas (diversas), interrelacionadas 

entre si, que, em conjunto, objetivam a realização de propósito ou objetivo de um setor de 

governo ou atividade. 

 

Projeto: Se constitui num conjunto de elementos que expressam o propósito de atuar sobre 

determinada realidade, caracterizada a partir de um diagnóstico, por meio de decisões 

normativas, de obras ou de serviços, com vistas ao equacionamento de um problema ou ao 

atendimento de uma necessidade de grupo ou entidade. Pode ser entendido, também, como 

um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um Programa, envolvendo um 

conjunto de operações, das ações de Governo, limitadas no tempo. 

 

Quilombo/ quilombola: As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo 

critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas e com ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida, conforme Decreto nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de 

suas terras consagrado desde a Constituição Federal de 1988. (MDS)  

 

Recuperação ambiental: Recuperação de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. 

 

Recuperação sócio ambiental: Recuperação de um ecossistema ou de uma população 

silvestre e uma população humana em condições degradadas a uma condição não degradada, 

que pode ser diferente de sua condição original. 

 

Revitalização urbana: Significa a preservação, identificação, proteção, conservação, 

restauração, renovação, manutenção e revitalização, ou seja, todas as ações necessárias para 

salvaguardar os bens culturais ( Carta de Nairobi – Roberto Luiz de Carli – Unicentro). 

 

Setores censitários: O IBGE dividiu o Brasil, em 2000, em 215.811 setores cencitários, 

classificados como: comum ou não-especial e especial (aglomerado Subnormal), localizados 

em áreas urbanas, rurais e rurais de extensão urbana.  

 

SFH – Sistema Financeiro da Habitação: É o conjunto de normas e legislações federais que 

disciplina, facilita e promove o financiamento da construção e da aquisição da casa própria. 

 

Subabitação: Moradia precária, construída com reaproveitamento de materiais, tais como: 

lonas, cascas de árvores, papelão, alumínio, lata etc. Popularmente conhecida como “barraco” 

e preponderantemente encontrada nas favelas. 
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Subsídio: É um benefício concedido, um complemento, ou desconto sobre o valor do imóvel a 

ser financiado, ou na prestação mensal do financiamento, ou na taxa de juros, feita através do 

da ajuda do estado (recurso público). 

 

Sustentabilidade/ desenvolvimento sustentável: É um modelo econômico, político, social, 

cultural e ambiental equilibrado, que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. 

 

Urbanização: Consolidação do assentamento com a manutenção total ou parcial da população 

no local. Compreende abertura, readequação ou consolidação de sistema viário, implantação 

de infraestrutura, reparcelamento do solo (quando couber), regularização fundiária e, quando 

necessário, a execução de obras de consolidação geotécnica, a construção de equipamentos 

sociais e a promoção de melhorias habitacionais (MC). 

 

Urbanização complexa: Compreende a intervenção em assentamentos com alto grau de 

densidade, em geral do tipo aglomerado, com alto índice de remoções, que não apresentam 

traçado regular e/ou a necessidade de realização de complexas obras geotécnicas ou 

drenagem urbana, como canalização de córregos, contenção de encostas e “criação de solo” 

(MC). 

 

Urbanização simples: Compreende a intervenção em assentamentos que possuem baixa ou 

média densidade, traçado regular, não apresentam necessidade de realização de obras 

complexas de infraestrutura urbana, consolidação geotécnica e drenagem e apresenta um 

baixo índice de remoções (até 5%) (MC). 

 

Unidade habitacional: Espaço físico projetado e construído para moradia de uma família, com 

condições mínimas de conforto e habitalidade, podendo ser nas opções: casa térrea, sobrado, 

casas geminadas e apartamento. 

 

Vazios urbanos: Terrenos (Lotes ou áreas maiores) desocupados ou ocupados 

precariamente, localizados no perímetro urbano do municípios, dotados de infra-estrutura 

básica, tais como: energia elétrica, água, solução de esgoto, arruamento etc. e próximo dos 

serviços e equipamentos públicos existentes. 

 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): Definidas como "parcela do território de área 

urbana instituída pelo Plano Diretor ou definida por Lei Municipal, destinada 

predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeita a regras específicas de 
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parcelamento, uso e ocupação do solo" – Lei Federal n.o 11.977/09, art. 47, inciso V. As ZEIS 

tanto podem regularizar áreas já ocupadas pela população como áreas vazias que se 

destinarão a futura ocupação.” 
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