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Déficit habitacional e de 
habitabilidade

7,2 milhões de famílias necessitam de uma 
moradia
• 82% com renda inferior a 3 SMs
• Maior déficit no Nordeste e Sudeste

12 milhões de famílias vivem precariamente
• Irregularidade fundiária
• Baixa qualidade / tamanho da casa
• Sem infra-estrutura 
• Sem urbanização



Cronologia da política 
habitacional brasileira

Até 1964 – atuação esporádica, IAPs, 
Pós 1964 – SFH – BNH 
1984 – extinção do BNH
1988 – Constituição – Matéria concorrente / maior participação 
dos municípios
1991 – elaboração do PL de iniciativa popular – Fundo 
Nacional
2000 – Projeto Moradia
2001 – Lei 10.257 – Estatuto da Cidade
2003 – Ministério das Cidades / ConCidades
2005 – Criação do SNHIS
2006 – Prazo para Planos Diretores



Crítica ao SFH
Centralização
Focado na produção de unidades novas
Atendimento inversamente proporcional 
á composição do déficit
Dificuldade de acesso pelo poder 
público
Má qualidade do produzido
Critérios bancários de seleção







Lei 1.124/2005
Cria 

o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social
O Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social
O Conselho Gestor do FNHIS



Art. 5o Integram o Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social – SNHIS os 
seguintes órgãos e entidades:

I – Ministério das Cidades, órgão central do SNHIS;
II – Conselho Gestor do FNHIS;
III – Caixa Econômica Federal – CEF, agente operador do FNHIS;
IV – Conselho das Cidades;
V – conselhos no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, com 

atribuições específicas relativas às questões urbanas e habitacionais;
VI – órgãos e as instituições integrantes da administração pública, direta 

ou indireta, das esferas federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, e 
instituições regionais ou metropolitanas que desempenhem funções 
complementares ou afins com a habitação;

VII – fundações, sociedades, sindicatos, associações comunitárias, 
cooperativas habitacionais e quaisquer outras entidades privadas que 
desempenhem atividades na área habitacional, afins ou complementares, 
todos na condição de agentes promotores das ações no âmbito do SNHIS; 
e

VIII – agentes financeiros autorizados pelo Conselho Monetário Nacional 
a atuar no Sistema Financeiro da Habitação – SFH.



Art. 6o São recursos do SNHIS:
I – Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, 

nas condições estabelecidas pelo seu Conselho 
Deliberativo;

II – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, nas condições estabelecidas pelo seu 
Conselho Curador;

III – Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social – FNHIS;

IV – outros fundos ou programas que vierem a 
ser incorporados ao SNHIS.



Recursos do Fundo Nacional
(recursos não onerosos)

I – recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social –
FAS;

II – outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados 
ao FNHIS;

III – dotações do Orçamento Geral da União, classificadas na 
função de habitação;

IV – recursos provenientes de empréstimos externos e internos 
para programas de habitação;

V – contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, 
entidades e organismos de cooperação nacionais ou 
internacionais;

VI – receitas operacionais e patrimoniais de operações 
realizadas com recursos do FNHIS; e

VII – outros recursos que lhe vierem a ser destinados.



Aplicação dos recursos do 
FNHIS

I – aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e 
arrendamento de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

II – produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III – urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária 

e urbanística de áreas caracterizadas de interesse social;
IV – implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, 

complementares aos programas habitacionais de interesse social;
V – aquisição de materiais para construção, ampliação e reforma de moradias;
VI – recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, 

centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII – outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do 

FNHIS.
§ 1o Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos 

habitacionais.
§ 2o A aplicação dos recursos do FNHIS em áreas urbanas deve submeter-se à

política de desenvolvimento urbano expressa no plano diretor de que trata o Capítulo 
III da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001, ou, no caso de Municípios excluídos 
dessa obrigação legal, em legislação equivalente 



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.
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Competências: MCidades
I – coordenar as ações do SNHIS;
II – estabelecer, ouvido o Conselho das Cidades, as diretrizes, 

prioridades, estratégias e instrumentos para a implementação da Política 
Nacional de Habitação de Interesse Social e os Programas de Habitação 
de Interesse Social;

III – elaborar e definir, ouvido o Conselho das Cidades, o Plano Nacional 
de Habitação de Interesse Social, em conformidade com as diretrizes de 
desenvolvimento urbano e em articulação com os planos estaduais, 
regionais e municipais de habitação;

IV – oferecer subsídios técnicos à criação dos Conselhos Estaduais, do 
Distrito Federal, Regionais e Municipais com atribuições específicas 
relativas às questões urbanas e habitacionais, integrantes do SNHIS;

V – monitorar a implementação da Política Nacional de Habitação de 
Interesse Social, observadas as diretrizes de atuação do SNHIS;

VI – autorizar o FNHIS a ressarcir os custos operacionais e 
correspondentes encargos tributários do agente operador;



VII – instituir sistema de informações para subsidiar a formulação, 
implementação, acompanhamento e controle das ações no âmbito do 
SNHIS, incluindo cadastro nacional de beneficiários das políticas de 
subsídios, e zelar pela sua manutenção, podendo, para tal, realizar 
convênio ou contrato;

VIII – elaborar a proposta orçamentária e controlar a execução do 
orçamento e dos planos de aplicação anuais e plurianuais dos recursos do 
FNHIS, em consonância com a legislação federal pertinente;

IX – acompanhar e avaliar as atividades das entidades e órgãos 
integrantes do SNHIS, visando a assegurar o cumprimento da legislação, 
das normas e das diretrizes em vigor;

X – expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos, na forma 
aprovada pelo Conselho Gestor do FNHIS;

XI – acompanhar a aplicação dos recursos do FNHIS;
XII – submeter à apreciação do Conselho Gestor as contas do FNHIS, 

sem prejuízo das competências e prerrogativas dos órgãos de controle 
interno e externo, encaminhando-as ao Tribunal de Contas da União;

XIII – subsidiar o Conselho Gestor com estudos técnicos necessários ao 
exercício de suas atividades.



Competências CGestor
I – estabelecer diretrizes e critérios de alocação dos recursos 

do FNHIS, observado o disposto nesta Lei, a Política e o Plano 
Nacional de Habitação estabelecidos pelo Ministério das 
Cidades e as diretrizes do Conselho das Cidades;

II – aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas 
anuais e plurianuais dos recursos do FNHIS;

III – deliberar sobre as contas do FNHIS;
IV – dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas 

regulamentares, aplicáveis ao FNHIS, nas matérias de sua 
competência;

V – fixar os valores de remuneração do agente operador; e
VI – aprovar seu regimento interno.



Composição CGestor
12 poder executivo federal
4 movimentos populares
3 entidades sindicais
3 entidades empresariais
1 ONGs
1 entidades profissionais e acadêmicas



Subsídios
I – subsídios financeiros, suportados pelo FNHIS, destinados a 

complementar a capacidade de pagamento das famílias beneficiárias, 
respeitados os limites financeiros e orçamentários federais, estaduais, 
do Distrito Federal e municipais;

II – equalização, a valor presente, de operações de crédito, 
realizadas por instituições financeiras autorizadas pelo Conselho 
Monetário Nacional e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil;

III – isenção ou redução de impostos municipais, distritais, estaduais 
ou federais, incidentes sobre o empreendimento, no processo 
construtivo, condicionado à prévia autorização legal;

IV – outros benefícios não caracterizados como subsídios 
financeiros, destinados a reduzir ou cobrir o custo de construção ou 
aquisição de moradias, decorrentes ou não de convênios firmados 
entre o poder público local e a iniciativa privada.



Plano Local de Habitação de 
Interesse Social

Conjunto de objetivos e metas, diretrizes e instrumentos 
de ação de intervenção que expressem o entendimento 
dos governos locais e dos agentes sociais.

Busca orientar o planejamento local do setor habitacional
Identificação das Necessidades habitacionais
Oferta Habitacional
Características sócio-econômicas e inserção regional
Condições institucionais e normativas do setor 

habitacional
Cadastro de Beneficiários



Conteúdo Básico
Introdução
Diagnóstico habitacional
Princípios e diretrizes orientadores 
Objetivos, metas e indicadores
Programas e Linhas programáticas
Recursos e fontes de financiamento 
Instrumentos de gestão e revisão de 
Planos  e Programas



Marcha da Reforma Urbana –
agosto de 2005





Situação em setembro/2006
Recursos R$1 bi (US$ 465 mi) em 2006 no 
FNHIS, já alocados;
Recursos previstos para 2007: R$ 458 mi

Campanha para a construção do Sistema Local
Mobilização do Fórum da Reforma Urbana e dos 
movimentos de moradia para a implementação
Reformulação da Lei de Parcelamento de solo



10º. Encontro Nacional de 
Moradia Popular 

Retomar temas que foram descartados 
na Lei
Mobilizar e capacitar para participar
Iniciativa popular nos municípios que 
não criarem o Sistema


